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PENGANTAR 

 
Dibandingkan negara-negara lain, pengembangan ilmu pendidikan, 

disiplin ilmu pendidikan, serta pendidikan disiplin ilmu pendidikan di Indo-
nesia bisa dikatakan masih sangat muda. Bila menggunakan pendapat 
Kuhn (1962) dan Saxe (1991) tentang evolusi keilmuan, periode sejarah 
atau periode paradigma/sains normal pengembangan pendidikan di In-
donesia sebagai ilmu dan disiplin ilmu, serta pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan, baru terjadi pada awal tahun 1980an, ketika organisasi profesi/ 
keilmuan pendidikan yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) 
didirikan.  

Dalam pandangan Kuhn (1962) dan Saxe (1991), periode sejarah 
atau periode paradigma/sains normal dalam perkembangan suatu disiplin 
ilmu terjadi ketika di antara anggota komunitas suatu bidang keilmuan  
telah sepakat atau berkonsensus terhadap suatu pandangan, pemikiran, 
atau paradigma tertentu berkenaan dengan aspek-aspek substantif, 
sintaktik, dan normatif dari disiplin ilmu tersebut. Ketika suatu disiplin     
ilmu telah memasuki periode sejarah atau periode paradigma/sains nor- 
mal dalam perkembangan keilmuannya, maka sejak itu pula terjadi 
kesadaran bersama untuk melakukan eksplorasi besar-besar terhadap 
setiap aspek yang menjadi bidang kajian suatu disiplin ilmu. 

Tak dapat disangkal, bahwa bangsa Indonesia pernah memiliki dan 
mengembangkan berbagai konsep pendidikan, seperti pendidikan pondok 
pesantren; pendidikan konvergensi dari Jamiat Khair, Persis, atau Al-
Irsyad; pendidikan nasional dari Taman Siswa; sekolah kerja dari INS- 
Kayu Tanam, pendidikan sekolah agama dari Muhammadiyah, dan atau 
pesantren kerja dari Santi Asmoro dengan tokohnya masing-masing 
(Jalaluddin, 1990; JP no.2, 1991). Berbagai konsep pendidikan di Indo-
nesia tersebut ada yang dikembangkan dari khasanah pemikiran 
pendidikan asli Indonesia, ada pula yang dikembangkan dari khasanah 
pemikiran pendidikan dari luar. 

Akan tetapi dari sekian banyak konsep atau pemikiran pendidikan 
para tokoh pendidikan di Indonesia waktu itu, bertolak dari hasil 
pengalaman dan pemikiran masing-masing individu, belum didasarkan 
pada suatu pemikiran paradigmatik tertentu yang diakui dan disepakati 
bersama sebagai “paradigma bersama”. Selain itu, konsep atau pemikiran 
pendidikan mereka pun banyak tersimpan di dalam kepustakaan-
kepustakaan pribadi dan atau lembaga pendidikan yang mereka dirikan, 
sehingga belum menjadi referensi atau eksemplar-eksemplar keilmuan 
pendidikan bagi publik pendidikan di Indonesia. Pemikiran-pemikiran 
tentang pendidikan mereka pun belum sampai pada pemikiran tentang 
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pendidikan sebagai ilmu, disiplin ilmu, atau pendidikan disiplin ilmu. 
Dengan kata lain, belum ada satupun tokoh atau pemikir pendidikan In-
donesia waktu itu yang berikhtiar untuk mengembangkannya secara 
sistematis berbagai konsep atau pemikiran tentang pendidikan menjadi 
sebuah “ilmu pendidikan”, apalagi menjadi “disiplin ilmu”. Istilah  
“pendidikan disiplin ilmu pendidikan” pun tentu tak pernah terbayangkan 
waktu itu. Karenanya, di Indonesia tidak ada “Bapak Ilmu Pendidikan In-
donesia”, yang ada adalah “Bapak Pendidikan Nasional Indonesia” yaitu   
Ki Hajar Dewantara, berdasarkan surat keputusan Presiden RI No.305 
Tahun 1959, tanggal 28 November 1959. 

Dewasa ini, pemikiran akademik tentang berbagai aspek pendidikan 
telah banyak dilakukan oleh para pakar dan praktisi pendidikan di Indone-
sia, dan telah banyak pula hasil-hasil pemikiran mereka dipublikasikan di 
dalam jurnal-jurnal ilmiah bidang pendidikan yang sudah terakreditasi atau 
belum, atau melalui berbagai forum ilmiah lainnya. Akan tetapi, dari banyak 
pemikiran tentang berbagai aspek pendidikan tersebut, pemikiran  
akademik tentang pendidikan sebagai “ilmu” (ilmu pendidikan), pendidikan 
sebagai “disiplin ilmu” (disiplin ilmu pendidikan), dan “pendidikan disiplin 
ilmu pendidikan” tampaknya masih sangat langka dan belum intensif 
dilakukan. Bahkan ada indikasi bahwa ketiga persoalan pokok dan 
mendasar tersebut agak terpinggirkan di dalam diskursus keilmuan 
komunitas pendidikan di Indonesia. 

Hasil kajian terhadap publikasi ilmiah dari Ikatan Sarjana Pendidikan 
Indonesia (ISPI) sebagai organisasi profesi dari seluruh komponen 
komunitas ilmuwan pendidikan di Indonesia, baik yang terdapat di dalam 
Jurnal Pendidikan (JP) yang diterbitkan oleh ISPI-LIPI sejak tahun 1991, 
maupun Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) yang diterbitkan oleh ISPI-LPTK  
sejak tahun 1994, naskah akademik yang mengungkap tentang jatidiri   
ilmu pendidikan, disiplin ilmu pendidikan, dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan, sangat langka. Demikian pula kajian terhadap sejumlah jurnal 
ilmiah yang diterbitkan oleh LPTK-LPTK di Indonesia, sejauh yang dapat 
diakses oleh penulis, sangat langka memuat pemikiran tentang persoalan 
pokok tersebut. Cakupan pemikiran dan atau penelitian yang dipublikasikan 
di dalam jurnal-jurnal ilmiah pendidikan tersebut, umumnya--kalau tidak 
hampir seluruhnya—hanya berkenaan dengan aspek-aspek material 
kependidikan dan ilmu pendidikan, belum menjamah aspek-aspek   
teoretik-epistemologisnya. 

Sebagaimana dikemukakan dalam naskah akademik ISPI tahun 
1986 berjudul ”Perkembangan Ilmu Pendidikan di Indonesia dalam Kurun 
Waktu 1965—1985”, yang kemudian diterbitkan di dalam Jurnal  
Pendidikan No.2 tahun 1991, bahwa hingga tahun 1985 masih banyak 
kalangan   sarjana   pendidikan   di   Indonesia   yang  tidak  mengkaji   dan  
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mempersoalkan persoalan-persoalan teoretik-epistemologis tentang ilmu 
pendidikan, bahkan banyak pula pemikiran mereka yang keliru. Dalam  
topik bahasan tentang “Ilmu Pendidikan” dalam naskah akademik ISPI 
tersebut dinyatakan bahwa: 

Banyak penulis dalam bidang pendidikan yang tidak terlalu 
mempersoalkan secara tersurat kaitan antara pendidikan, teori 
pendidikan, filsafat pendidikan, dan ilmu pendidikan. Oleh karena 
itu, masih ada sebagian ahli pendidikan beranggapan bahwa 
sesungguhnya ilmu pendidikan itu adalah penerapan ilmu-ilmu 
lain dalam praktik pendidikan. Jadi, ilmu pendidikan itu bukanlah 
ilmu yang berdiri sendiri. Pendidikan sesungguhnya hanya 
menggunakan hasil-hasil penelitian antropologi (filosofis, sosial 
dan kultural), psikologi (khususnya psikologi perkembangan, 
atau psikologi belajar/psikologi pendidikan), dan sosiologi 
(khususnya sosialisasi anak dalam hubungan dengan status   
dan peranan orang tua dalam suatu masyarakat. Anggapan  
yang demikian itu kurang tepat, karena ilmu pendidikan memiliki 
objek penelitiannya yang khas..., sedangkan metode 
pengamatan yang digunakan adalah perpaduan dua  
pendekatan yang filosofis dan empirik. (hlm. 11). 

Dalam situasi pemikiran seperti itu, maka menurut ISPI ilmu 
pendidikan di Indonesia belum berkembang atau lebih tepat belum 
mempunyai bentuk. Akibatnya, praktik-praktik pendidikan pun masih 
merujuk pada teori-teori pendidikan dari luar, gagasan-gagasan tradisional 
yang belum muncul sebagai teori, dan upaya-upaya individual para praktisi 
pendidikan di lapangan (hlm. 31). Selain itu, juga karena masih ada 
pandangan bahwa ilmu pendidikan banyak meminjam konsep-konsep    
dan metodologi-metodologi penelitiannya dari disiplin-disiplin ilmu lain, 
seperti psikologi, sosiologi, antropologi, ilmu politik, ekonomi,dll. (cf. 
McMillan & Schumaker, 2001:21-22). Teori-teori pendidikan yang ada dan 
digunakan pun masih banyak dari luar, sementara penyempurnaan   
bahkan penemuan teori-teori baru dalam konteks keindonesiaan sangat 
kurang. Rumusan tentang filsafat pendidikan nasional atau upaya ke arah 
itu juga belum ada. Upaya untuk menjabarkan filsafat Pancasila ke dalam 
filsafat pendidikan nasional juga tidak mudah dilakukan (hlm. 22-23). 
Ditegaskan bahwa, 

Pengembangan ilmu pendidikan Indonesia hingga tahun 1985, di   
satu pihak ”kurang sekali” atau malah ”tidak ada pengamatan atau 
penelitian empirik” , baik berupa eksperimen atau uji coba lapangan 
maupun     pengamatan     situasi    pendidikan     yang    terarah    pada  
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penyempurnaan teori yang ada, apalagi yang melahirkan teori pendidikan 
baru yang sesuai dengan suasana sosio-kultural Indonesia”. Di lain pihak, 
belum ada pemikiran yang sistematis dan mendalam mengenai filsafat 
pendidikan nasional yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indo-
nesia, misalnya pemikiran tentang implikasi ideologi dan pandangan hidup 
Pancasila secara mendasar terhadap filsafat pendidikan nasional dan 
penerapannya dalam kegiatan pendidikan sehari-hari. Penelitian dan 
pemikiran tentang pendidikan yang telah dilakukan di Indonesia, pada 
umumnya langsung berkenaan dengan masalah pendidikan terapan yang 
didasari oleh pemikiran ilmu pendidikan yang datang dari luar (hlm. 21-  
22). 

Berkaitan dengan persoalan di atas, dalam naskah akademiknya 
ISPI mengingatkan dua hal kepada setiap komunitas pakar pendidikan, 
yaitu: Pertama, perlunya mengungkapkan/ merumuskan pemikiran yang 
sistemik dan mendasar tentang implikasi filsafat Pancasila dalam filsafat 
pendidikan nasional. Kedua, penggunaan teori/pemikiran dari luar perlu 
diadakan saringan-saringan, terutama berupa penyesuaian dengan 
falsafah pendidikan nasional yang dijabarkan dari filsafat Pancasila, dan 
lebih lanjut perlu diadakan uji coba lapangan sebelum teori itu diterima   
dan dilaksanakan di Indonesia (hlm. 22-23).  

Tak dapat dipungkiri masih banyaknya ruang-ruang kosong dalam 
wacana keilmuan pendidikan di tengah-tengah kondisi kelangkaan 
kepustakaan yang memuat kajian aspek-aspek teoretik-epistemologis 
tentang disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan. 
Kondisi ini tidak saja sangat merugikan bagi upaya pengembangan aspek-
aspek ontologis dan aksiologis disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan. Lebih dari itu, generasi muda dalam komunitas 
pendidikan Indonesia akan kehilangan identitas dan jatidiri keintelektualan 
mereka sebagai pewaris dan pengembang disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan di Indonesia. Mungkin dalam sebagian 
diri sarjana pendidikan muncul pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti 
ini, “apakah saya ini sarjana pendidikan atau sarjana bidang studi seperti 
sarjana matematika, sarjana fisika, sarjana bahasa, sarjana sosial?”  

Buku ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan yang ada, 
sekaligus menguak kembali khasanah intelektual dan tradisi keilmuan 
pendidikan, agar setiap anggota komunitas pendidikan, khususnya para 
intelektul muda dapat mengenal lebih jauh jatidiri disiplin keilmuan dan 
keprofesiannya. Semoga. 

 

Surabaya, 15 April 2007 

Penulis 
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Bab 1 

Pendahuluan  

 

 

Sebelum mendiskusikan lebih jauh tentang jatidiri pendidikan 
sebagai disiplin ilmu, dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan, penulis 
memandang perlu untuk memberikan definisi tentang ilmu pendidikan, 
disiplin ilmu pendidikan, dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan. Dalam 
wacana keilmuan komunitas suatu disiplin ilmu, sebuah definisi/   
pengertian merupakan persoalan pertama yang perlu dikemukakan, 
sebelum mendiskusikan persoalan-persoalan keilmuan yang lain. Bahkan 
tidak jarang persoalan tentang definisi/pengertian ini pula menyeret para 
ilmuwan suatu disiplin ilmu dalam diskusi dan perdebatan yang panjang 
dan tidak kunjung selesai. Komunikasi keilmuan antarkomunitas suatu 
disiplin ilmu sering deadlock karena perbedaan dalam definisi/pengertian 
tentang persoalan yang dikomunikasikan.  

Dengan demikian, uraian tentang definisi/pengertian ini 
dimaksudkan untuk menjernihkan pemikiran penulis tentang masalah   
yang dikaji; memudahkan pengkomunikasian pemikiran-pemikiran atau 
gagasan-gagasan yang dikembangkan di dalam tulisan ini secara akurat; 
membatasi ruang lingkup pembahasan masalah, sehingga dapat 
meningkatkan derajat ketepatan penelitian yang dilakukan. Hal ini karena 
suatu konsep atau gagasan yang digunakan dimungkinkan mempunyai 
lebih dari satu definisi, dan bahwa definisi bersifat unik dalam situasi di 
mana definisi tersebut harus digunakan (Cresswell, 1994:106). 

Dalam ilmu dan disiplin ilmu apapun, definisi/pengertian menjadi 
dasar analisis paradigmatik, karena sebuah definisi/pengertian    
merupakan sebuah generalisasi simbolik (symbolic generalization) yang 
membatasi—karena terkadang merupakan hukum—dan sekaligus 
memberikan pedoman—karena kerap bersifat persuasif—kepada 
pengembang dan pelaksana kurikulum, apa dan bagaimana mereka harus 
berpikir, bersikap atau bertindak terhadap sesuatu seperti yang 
didefnisikan/diartikan (Kuhn, 2001:177-178). Definisi/pengertian juga   
dapat “…to eliminate ambiguity; to clarify meaning; to explain theoreti-    
cal; and to influence someone’s attitudes” (Gardner, ed. 1975:9-10)   
kepada  setiap  pengembang dan pelaksana kurikulum. Karenanya, sebuah  
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definisi/pengertian “…is not a just semantic games…it is a serious se-
mantic games, because the definitions we attach to terms do affect how   
we think…lead us to believe and to act in certainways” (Shaver, 1977:144). 

 
 

A. Ilmu Pendidikan  

Dalam ensiklopedi Wikipedia, ”ilmu” (science) secara luas     
diartikan sebagai ”any system of objective knowledge”, atau lebih     
spesifik diartikan sebagai ”a system of acquiring knowledge based on      
the scientific method, as well as to the organized body of knowledge  
gained through such research.” (http.en.wikipedia.or/wiki/). Dalam     
naskah akademik ISPI tahun 1986 berjudul ”Perkembangan Ilmu 
Pendidikan di Indonesia dalam Kurun Waktu 1965—1985” (JP. No.2, 
1991), ilmu pendidikan didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari   
hakikat serta keseluruhan upaya pendidikan dalam arti upaya 
pembimbingan bagi peserta didik ke arah tujuan tertentu, yaitu dalam 
rangka mengarahkan perkembangan peserta didik seoptimal-      
optimalnya (hlm. 12); atau ilmu yang mempelajari interaksi atau     
pengaruh mempengaruhi antara peserta didik dengan pendidik dalam 
berbagai situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara 
optimal (hlm. 2). 

Pendidikan sebagai ilmu juga mempunyai metode, ruang lingkup 
kerja dan kode etik, dan bersifat interdisipliner dan transdisipliner. 
Interdisipliner atau transdisipliner dimaksudkan bahwa teori-teori dan 
praktik-praktik ilmu pendidikan tidak dihasilkan sendiri oleh disiplin ilmu 
pendidikan, melainkan banyak dikontribusi dari disiplin-disiplin ilmu lain, 
seperti: psikologi, filsafat, ilmu komputer, bahasa, ilmu syaraf,         
sosiologi, dan antropologi. Ilmu pendidikan juga memiliki tiga dasar      
yakni dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis, yang      
menyebabkan ilmu pendidikan bisa berfungsi memahami,        
menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan batang tubuh    
pengetahuan yang bersangkutan. Selain itu, ilmu pendidikan juga   
memiliki: (1) batang tubuh pengetahuan (body of knowledge); (2) fakta   
dan data objektif dan dapat diperiksa untuk mengembangkan batang   
tubuh pengetahuan; dan (3) teknik-teknik penelitian, termasuk alat ukur 
yang dapat digunakan untuk menghimpun dan menganalisis fakta dan  
data (JP. No.2, 1991). 

Dalam pandangan ISPI seperti dimuat dalam naskah akademik       
di atas, ilmu pendidikan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: (1)         
ilmu pendidikan teoretik, dan (2) ilmu pendidikan praktis.  Dalam hal         
ini, ISPI tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kedua kategori 
ilmu pendidikan ini, hanya dinyatakan bahwa ilmu pendidikan teoretik 



 3 

mendasari ilmu pendidikan praktis, dan ilmu pendidikan praktis    
mendasari perbuatan/praktik pendidikan, dan kedua ilmu pendidikan 
tersebut berdasarkan pada filsafat pendidikan (JP. No.2, 1991: 13). 
Tampaknya, kategorisasi dua ilmu pendidikan dari ISPI didasarkan       
pada pemikiran M.J. Langeveld yang secara tegas membedakan        
antara paedagogik dalam arti ilmu pendidikan, dengan paedagogie       
yang berarti seni perbuatan mendidik, ilmu pengetahuan praktis  
(practische wetenshap), karena hanya membicarakan perbuatan atau 
perilaku manusia secara khusus, yaitu perbuatan mendidik, meskipun       
di dalamnya terdapat banyak pembahasan mengenai hal-hal yang    
bersifat teoretis (JP. No.2, 1991: 12). 

Mengenai batang tubuh pengetahuan ilmu pendidikan, di dalam 
naskah akademik ISPI tersebut, dikemukakan bahwa objek yang    
ditangani ilmu pendidikan mencakup dua jenis objek, yakni: (1) objek 
material, unsur inti yang ditelaah dalam ilmu pendidikan, yaitu perilaku 
manusia yang merupakan pencerminan dari keinginan dan tujuan  
manusia. Dalam hal objek material ilmu pendidikan, di dalam naskah    
tidak jelas apa dan bagaimana  perilaku manusia yang dimaksudkan  
dalam konteks ilmu pendidikan. Di dalam naskah hanya dikemukakan 
bahwa tentang objek material ilmu pendidikan banyak penafsiran yang 
bahkan bertentangan, seperti penafsiran dari penganut teori    
psikoanalisis, teori diri (self-theory), dan penganut teori analisis perilaku 
yang didasari paham behaviorisme. Karena perbedaan paham tentang 
hakikat perilaku ini ”menyebabkan perbedaan dalam penafsiran aspek-
aspek dari objek formal ilmu pendidikan. Hal ini menyebabkan     
perbedaan dalam upaya penelitian untuk mengembangkan ilmu  
pendidikan itu sendiri”; (2) objek formal, unsur-unsur yang saling kait      
dan mengacu kepada objek materialnya. Kembali merujuk pada     
pendapat Langveld, objek formal ilmu pendidikan diperoleh melalui   
analisis tentang ”situasi pendidikan”. Dari analisis situasi pendidikan        
ini, diperoleh tujuh unsur yang menjadi objek formal ilmu pendidikan 
mencakup: (a) tujuan pendidikan; (b) peserta didik; (c) pendidik; (d) 
hubungan peserta didik dan pendidik yang berupa cara atau metode 
pendidikan; (e) materi atau bahan pendidikan; (f) penilaian; dan (g)   
konteks sosial budaya (JP. No.2, 1991: 17). 

Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri keilmuannya di atas, maka   
”ilmu pendidikan” (pedagogy atau science of education) dapat diartikan 
sebagai sebuah sistem pengetahuan objektif atau tubuh pengetahuan  
yang terorganisasi secara sistemik dan sistematis tentang berbagai    
aspek pendidikan yang dikembangkan berdasarkan hasil pemikiran        
dan penelitian terhadap objek material ilmu pendidikan. 
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B. Disiplin Ilmu Pendidikan 
 

Dalam ensiklopedi Wikipedia, ”disiplin ilmu” (scientific discipline), 
disebut juga ”disiplin akademik” (academic discipline), atau ”bidang      
studi” (field of study), adalah, 

 
An academic discipline, or field of study, is a branch of 
knowledge which is taught or researched at the college           
or university level. Disciplines are defined and recognised      
by the academic journals in which research is published,      
and the learned societies and academic departments or 
faculties to which their practitioners belong. 
An academic discipline is a branch of knowledge which            
is formally taught, either at the university, or via some         
other such method. Functionally, disciplines are usually  
defined and recognized by the academic journals in which 
research is published, and by the learned societies to        
which their practitioners belong. (http.wikipedia.or/wiki/). 
 

Menurut Oxford English Dictionary disiplin ilmu atau disiplin 
akademik adalah "a branch of learning or scholarly instruction". Lebih  
lanjut dinyatakan bahwa disiplin ilmu atau disiplin akademik ini, 

…provide the framework for a student's program of         
college or postbaccalaureate study, and as such, define        
the academic world inhabited by scholars. Training in a 
discipline results in a system of orderly behavior         
recognized as characteristic of the discipline. Such      
behaviors are manifested in scholars' approaches to 
understanding and investigating new knowledge, ways of 
working, and perspectives on the world around them. 
(http://education.stateuniversity.com/) 

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Janice Beyer and   
Thomas Lodahl bahwa: 

disciplinary fields as providing the structure of knowledge        
in which faculty members are trained and socialized; carry    
out tasks of teaching, research, and administration; and 
produce research and educational output. Disciplinary      
worlds are considered separate and distinct cultures that    
exert varying influence on scholarly behaviors as well             
as on the structure of higher education. (http:// 
education.stateuniversity.com/) 
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Sementara Somantri (2001:16—17) mengutip pendapat Dufty 
(1986:154) mengemukakan pengertian tentang disiplin ilmu sebagai 
berikut. 

Sebuah disiplin ilmu biasanya terikat oleh adanya unsur-unsur berikut      
ini: 
(a) a community of scholars who choose to call themselver by a 

particular time. 
(b) a body of thinking, speaking and above all, writing by these 

scholars, which consists of facts, concepts, generalizations and 
theories. 

(c) A method of approach to knowledge, ie process whereby these 
scholars acquire, organize, and use their knowledge 

 

Berdasarkan pengertian disiplin ilmu di atas, sejumlah     
karakteristik atau ciri-ciri pokok dari disiplin ilmu, yaitu: (1) merupakan 
cabang ilmu yang dipelajari dan diteliti di tingkat universitas; (2) memiliki 
sebuah sistem pengetahuan (knowledge system) atau anatomi 
pengetahuan yang sistemik (a systemic body or structure of       
knowledge); (2) sistem pengetahuan atau anatomi pengetahuan yang 
sistemik tersebut merupakan hasil pemikiran atau penelitian sesuai   
dengan metode dan prosedur pemikiran atau penelitian yang benar        
dan diakui keberlakuaannya oleh komunitas ilmuwan; (3) memiliki 
landasan, metode, kerangka kerja atau paradigma keilmuan bersama    
yang secara konsisten digunakan oleh setiap anggota kumunitas ilmiah     
di dalam memikirkan atau mengkaji berbagai enigma di dalam lingkup 
bidang kajian keilmuannya; (4) memiliki suatu kebiasaan atau tradisi      
atau kultur keilmuan tertentu sebagai a system of orderly behavior        
yang dipatuhi atau ditaati oleh setiap anggota kumunitas ilmiah di dalam 
melakukan praktik-praktik dan ikhtiar-ikhtiar keilmuan; (5) memiliki    
institusi-institusi dan publikasi-publikasi ilmiah yang dikelola oleh 
organisasi-organisasi, badan-badan, dan/atau departemen-       
departemen akademik; dan (6) memiliki kumunitas ilmiah yang     
berhimpun dalam suatu organisasi-organisasi keilmuan atau profesi. 

Dengan demikian, disiplin ilmu pendidikan diartikan sebagai   
cabang ilmu yang memiliki sebuah sistem pengetahuan atau anatomi 
pengetahuan yang sistemik (a systemic body or structure of        
knowledge) hasil pemikiran atau penelitian komunitas ilmuwan   
pendidikan; dipelajari dan diteliti di tingkat universitas sesuai dengan 
metode dan prosedur pemikiran atau penelitian yang benar dan diakui, 
berdasarkan kerangka kerja atau paradigma bersama, dan suatu 
kebiasaan atau tradisi atau kultur keilmuan tertentu; serta memiliki    
institusi-institusi dan komunitas/organisasi keilmuan ilmiah yang   
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mengelola publikasi-publikasi, pertemuan-pertemuan atau forum-        
forum keilmuan pendidikan secara berkala dan berkesinambungan. 

Dari pengertian dan ciri-ciri pokok ilmu dan disiplin ilmu di atas, 
pengertian ”ilmu” (ilmu pendidikan) dan ”disiplin ilmu” (disiplin ilmu 
pendidikan) berbeda. Pengertian disiplin ilmu lebih luas dari pengertian 
ilmu. Ilmu pendidikan adalah “bidang kajian” (subject matter) atau      
muatan (content) keilmuan dari disiplin ilmu pendidikan yang dipelajari, 
diteliti, dikoreksi, dan atau dikembangkan/disempurnakan oleh para 
mahasiswa dan atau pakar ilmu pendidikan di tingkat universitas. 
Sedangkan disiplin ilmu pendidikan adalah salah satu cabang ilmu di 
tingkat universitas yang di dalamnya memuat atau menyediakan        
bahan-bahan kajian ” (subject matter) atau muatan (content) ilmu 
pendidikan untuk dipelajari, diteliti, dikoreksi, dan atau dikembangkan/ 
disempurnakan sesuai dengan disiplin ilmiah yang berlaku di kalangan 
komunitas atau institusi keilmuan pendidikan.  

Dengan demikian, ilmu pendidikan merupakan salah satu unsur, 
bagian, atau muatan dari disiplin ilmu pendidikan yaitu ”sistem 
pengetahuan atau anatomi pengetahuan yang sistemik tentang  
pendidikan” yang dipelajari, diteliti, dikoreksi, dan atau dikembangkan/ 
disempurnakan di tingkat universitas. Unsur, bagian atau muatan dari 
disiplin ilmu pendidikan yang juga dipelajari, diteliti, dikoreksi, dan atau 
dikembangkan/disempurnakan di tingkat universitas adalah  kerangka   
kerja atau paradigma keilmuan; kebiasaan-kebiasaan, tradisi, kultur,       
dan etika keilmuan; institusi-institusi dan komunitas/organisasi profesi 
keilmuan pendidikan berdasarkan disiplin ilmiah yang berlaku dan  
dijunjung tinggi di dalam komunitas disiplin ilmu pendidikan. 
 
 

C. Pendidikan Disiplin Ilmu Pendidikan 
 

Sejauh penulis cermati dalam nomenklatur ilmu pendidikan dan 
disiplin ilmu pendidikan di Indonesia, istilah ”pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan” pertama kali dikemukakan oleh Prof. H.M. Numan       
Somantri, M.Sc (mantan ketua ISPI) dalam makalahnya tahun 1996 
berjudul ”Konsolidasi Disiplin Ilmu Pendidikan dan Disiplin Pendidikan 
Bidang Studi”, yang disajikan dalam pertemuan ISPI di Medan tanggal     
11 April 1996. Naskah ini tidak pernah diterbitkan di dalam Jurnal 
Pendidikan tetapi diterbitkan dalam kumpulan tulisan penulis dalam   
rangka menyambut atau menandai usianya ke 70 tahun berjudul 
“Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS” (2001). Istilah tersebut kembali 
digunakan oleh Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA. Dalam                
disertasi Doktornya tahun 2001. 
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Somantri tidak memberikan definisi/pengertian tentang      
pendidikan disiplin ilmu, kecuali dikemukakan bahwa, 

pendidikan disiplin ilmu sebagai synthetic disciplne.            
Dalam pengertian synthetic disciplne ini, ada suatu            
merger ilmiah secara setara antara dua dua disiplin ilmu,        
yaitu ilmu pengetahuan pada umumnya secara          
interdisipliner yang kemudian mensintesiskan diri untuk 
kepentingan tujuan pendidikan (2001: 18). 

Sungguhpun demikian, bila merujuk pada pengertian disiplin ilmu 
pendidikan di atas, maka pendidikan disiplin ilmu pendidikan dapat 
diartikan sebagai ”pendidikan tentang disiplin ilmu pendidikan”, atau    
dalam pengertian yang lebih luas adalah ”pendidikan yang diberikan          
di tingkat universitas tentang cabang-cabang ilmu pendidikan; sistem 
pengetahuan atau anatomi pengetahuan yang sistemik; metode,     
kerangka kerja atau paradigma keilmuan; kebiasaan-kebiasaan, tradisi, 
kultur, dan etika keilmuan; institusi-institusi dan komunitas/organisasi 
profesi keilmuan pendidikan berdasarkan disiplin ilmiah”. 
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BAB 2 

PERKEMBANGAN ILMU PENDIDIKAN 

 

 
A. Perkembangan di Eropa  
 

 Secara historis, disiplin ilmu pertama kali tumbuh dan     
berkembang di Eropa sejak abad pertengahan. Waktu itu, di Eropa  
terdapat ada empat bidang disiplin ilmu yang dikaji di tingkat universitas/ 
fakultas, yaitu: teologi, kedokteran, hukum, dan seni, yang dikenal    
sebagai “traditional academic discipline”. Keempat disiplin ilmu        
tersebut memiliki status yang berbeda, ada disiplin ilmu yang statusnya 
lebih rendah daripada disiplin ilmu yang lain, ada pula disiplin ilmu        
yang statusnya lebih tinggi dari disiplin ilmu yang lain. Perbedaan        
status tersebut selain disebabkan oleh tingkat kematangan dan        
prestasi keilmuan yang dicapai oleh masing-masing disiplin ilmu, juga 
disebabkan oleh signifikansi keilmuan dari masing-masing disiplin ilmu 
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta tinggi 
rendahnya minat keilmuan dari para mahasiswa untuk menekuni suatu 
bidang keilmuan tertentu.   

Akan tetapi, perkembangan disiplin ilmu seperti yang ada     
sekarang ini, akar-akar historisnya terjadi di Eropa sejak pertengahan   
abad 19. Ketika di kalangan universitas terjadi proses sekularisasi,        
yaitu proses transformasi universitas dari ”masyarakat tertutup” yang 
mengidentifikasi diri dan memiliki hubungan erat dengan institusi-instusi 
keagamaan menjadi ”masyarakat terbuka” atau ”masyarakat modern”   
yang diindikasikan oleh hubungan yang semakin terpisah jelas dengan 
institusi-instusi keagamaan. Menurut teoretisi seperti Karl Marx,      
Sigmund Freud, Max Weber, dan Émile Durkheim, di universitas      
sebagai masyarakat terbuka atau modern telah terjadi fenomena “a   
decline in levels of religiosity”. Maksudnya, bahwa kajian-kajian      
keilmuan yang dilakukan oleh universitas tidak lagi didasarkan pada    
kredo atau keyakinan agama karena dipandang melepaskan praktik- 
praktik dan institusi-institusi keilmuan dari signifikansi sosial.  

Dalam proses transformasi ini, universitas di Eropa melakukan 
perubahan terhadap struktur bidang kajian kurikulernya dari ”kurikulum 
tradisional”   ke   ”kurikulum modern”,   dengan   memasukkan kajian-kajian  
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bahasa dan sastra non-klasik, fisika, kimia, dan teknik. Pada dekade     
awal abad 20an, kurikulum universitas di Eropa juga memasukkan     
kajian-kajian pendidikan, sosiologi, dan psikologi.  

Sementara itu, dari historiografi pendidikan, ikhtiar keilmuan ke   
arah pengembangan pendidikan sebagai ilmu (science of education),     
dan sebagai disiplin intelektual atau disiplin akademik, sudah dirintis    
sejak akhir abad 19 dan awal abad 20an oleh kelompok Social   
behaviorist, seperti Charles Hubbard  Judd (1873--1946), Edward L. 
Thorndike (1874–1949), John Dewey (1859--1952), Franklin Bobbitt 
(1876—1956), dan W.W. Charters (1875–1952).  

Karya-karya ilmiah tentang pendidikan yang dipublikasikan pada 
akhir abad 19 dan dua dasawarsa pertama tahun 1900an, dalam   
perspektif psikologi di antaranya ditulis oleh: John Dewey: My      
Pedagogic Creed (1897), The Child and the Curriculum (1902), dan 
Democracy and Education (1916); E.L. Thorndike: Educational   
Psychology (1903) dan “The contribution of psychology to education”  
dalam Journal of Educational Psychology, vol. 1 (1910); Charles H.      
Judd: Genetic Psychology for Teachers (1909), Psychology of High   
School Subjects (1915), dan Introdution to a scientific study of       
education (1918). Dalam perspektif sosiologi oleh Ross L. Finney: A 
Sociological Philosophy of Education (1929); David Snedden (1868– 
1951):. Administration and Educational Work of American Juvenile    
Reform Schools (1907), The Administration of Public Education in            
the United States (1908), The Problem of Vocational Education (1910), 
Problems of Educational Readjustment (1913), Vocational Education 
(1920), Sociological Determination of Objectives in Education (1921),   
Civic Education: Sociological Foundations and Courses (1922),  
Educational Sociology (1922). Dalam studi kurikulum oleh Franklin   
Bobbitt: The Curriculum (1918) dan Cardinal Principles of Secondary 
Education: A Report of the Commission of the Reorganization of  
Secondary Education (1918). W. W. Charters (1875–1952): Methods         
of Teaching, Developed From a Functional Standpoint (1909), dan 
Curriculum Construction (1923). 

Buku paling awal tentang teori pendidikan modern ditulis oleh    
Boyd H. Bode “Modern Educational Theories” (1927), dan jurnal  
pendidikan pertama adalah “Educational Psychology” diterbitkan sejak 
pada tahun 1910. Dari karya-karya ilmiah paling awal tentang      
pendidikan itu pula, maka pendapat Schubert (Hasan, 1996:3) bahwa 
pengkajian dan pengembangan pendidikan sebagai ilmu terjadi pada 
dekade tahun 1930an, perlu dikoreksi.  

Kajian intensif tentang pendidikan sebagai ilmu dan disiplin ilmu 
kemudian dilanjutkan oleh para ilmuwan sosial dan psikolog kelompok 
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behavioris Amerika pada tahun 1950an dan 1960an atau di Era Sputnik, 
yang waktu itu juga terjadi gerakan reformasi program pendidikan       
“Great Society”. Berbeda dengan kajian-kajian pada periode-periode 
sebelumnya, diskusi akademik tentang pendidikan sebagai disiplin ilmu 
yang terjadi pada dasawarsa 1960an dan 1970an, tidak lagi pada 
persoalan pemikiran tentang landasan-landasan keilmuan dan praktik 
pendidikan (filosofis, psikologis, dan sosiologis), melainkan beralih        
pada penegasan tentang status pendidikan sebagai disiplin ilmu. 
khususnya tentang aspek-aspek teoretis-epistemologisnya, yaitu ”apa    
dan bagaimana struktur disiplin ilmu pendidikan”. 

Pakar yang pertama kali menegaskan bahwa pendidikan adalah 
“disiplin ilmu”, atau “Disiplin Ilmu Pendidikan” adalah Belth, dalam 
tulisannya berjudul “Education as a Discipline” (1965). Dari berbagai  
diskusi tersebut, kemudian lahir teori-teori paradigmatik tentang        
struktur disiplin ilmu pendidikan. Dengan kata lain, evolusi kedua dalam 
pengembangan disiplin ilmu pendidikan adalah penegasan tentang    
“tubuh pengetahuan” (body of knowledge), “struktur pengetahuan” 
(structure of knowledge), atau “struktur  pengetahuan” (structure of       
body of knowledge) disiplin ilmu pendidikan. Teori-teori epistemologis 
tentang struktur disiplin ilmu pendidikan tersebut di antaranya  
dikemukakan oleh Ogburn & Nimkoff (1953), Bruner (1960), Schwab 
(1964), Belth (1965), King & Brownell (1966), Peters & Hirst (1970),        
dan Gardner (1975).  

Pada dekade 1980an, diskusi akademik terfokus pada      
penegasan tentang: (1) domain atau bidang kajian dan pengembangan, 
dan (2) komunitas ilmuwan pendidikan, sebagai unsur lain dari disiplin   
ilmu pendidikan. Khusus unsur kedua, banyak dipengaruhi oleh 
epistemologi baru yang diperkenalkan oleh Thomas S. Kuhn (1962)   
melalui karyanya yang monumental ”The Structure of Scientific 
Revolutions”. Dalam disiplin ilmu pendidikan, hal tersebut         
dikemukakan di antaranya oleh Dufty (1986), dan  Phillips (1987). 
Sedangkan Fullan & Stiegelbaur (1982) sekalipun tidak membahas    
secara eksklusif tentang hal itu, tetapi dia cukup memberikan kontribusi 
signifikan terhadap wacana tersebut. Sejak itu pula pendidikan        
semakin mantap berkembang sebagai sebuah disiplin ilmu, atau        
disiplin akademik. 

Seperti pada ilmu-ilmu dan disiplin-disiplin keilmuan yang lain,     
ilmu dan disiplin ilmu pendidikan juga berupaya keras untuk       
melepaskan diri dari pendekatan normatif-keagamaan, dan mulai 
mendasarkan diri hanya pada pendekatan deskriptif, yang terlepas      
sama sekali dari pertimbangan baik dan buruk, kesesuaiannya dengan 
kaidah dan kepantasan yang berlaku di dalam masyarakat, serta 



 11 

membebaskan diri dari tujuan-tujuan yang selalu harus memiliki       
dimensi pelaksanaan praktis. Kaidah-kaidah keilmuan pendidikan      
adalah kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan disiplin ilmu-ilmu sosial. 

 
 

B. Perkembangan di Indonesia 
 

Berbeda dengan perkembangan yang terjadi di Eropa, 
pengembangan awal pendidikan sebagai ilmu atau bidang kajian ilmu   
yang dikaji di tingkat universitas sebagai disiplin ilmu, tidak dimulai         
dari diskusi tentang landasan, domain dan atau struktur disiplin ilmu 
pendidikan, melainkan diawali dengan pendirian perguruan tinggi 
pendidikan guru. Hal ini terkait erat dengan upaya pemerintah untuk 
menyiapkan tenaga-tenaga guru di tingkat persekolahan. Diskusi  
akademik tentang persoalan-persoalan di atas, baru terjadi belakangan, 
yaitu pada dasawarsa 1980an, setelah sekitar 30 tahun sejak didirikan 
perguruan tinggi kependidikan. Dengan kata lain, pengembangan      
disiplin ilmu pendidikan di Indonesia dimulai dengan pendirian        
lembaga-lembaga perguruan tinggi dan memasukkan ilmu pendidikan 
sebagai bahan kajian kurikuler tingkat universitas, baru kemudian      
disusul dengan pengembangan wacana keilmuan tentang disiplin ilmu 
pendidikan di kalangan komunitas ilmuwan pendidikan.  

Pengembangan awal pendidikan sebagai ilmu atau bidang kajian 
ilmu di tingkat universitas sebagai disiplin ilmu, dimulai dengan       
pendirian empat Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) tingkat 
Universitas di Bandung, Malang, Padang (Batusangkar), dan Manado 
(Tondano) pada tahun 1954 oleh Prof. Mr. Muhammad Yamin, Menteri 
Pendidikan Pengajaran Indonesia waktu itu. PTPG-PTPG tersebut   
didirikan dengan latar belakang sejarah pertumbuhan bangsa, yang 
menyadari bahwa upaya mendidik dan mencerdaskan bangsa    
merupakan bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. Beberapa   
alasan didirikannya PTPG antara lain: Pertama, setelah Indonesia 
mencapai kemerdekaannya, bangsa Indonesia sangat haus        
pendidikan. Kedua, perlunya disiapkan guru yang bermutu dan bertaraf 
universitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan merintis 
terwujudnya masyarakat yang sejahtera.  

Pada mulanya PTPG dipimpin oleh seorang Dekan yang 
membawahi beberapa jurusan dan atau balai, yakni: (1) Ilmu      
Pendidikan; (2) Ilmu Pendidikan Jasmani; (3) Bahasa dan       
Kesusastraan Indonesia; (4) Bahasa dan Kesusastraan Inggris; (5)  
Sejarah Budaya; (6) Pasti Alam; (7) Ekonomi dan Hukum Negara;          
dan Balai Penelitian Pendidikan. Sejak itu pula, ilmu pendidikan 
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ditingkatkan statusnya dari “materi kursus” dalam kursus B-I dan B-II     
ilmu pendidikan menjadi “bidang kajian akademik penuh” di tingkat 
universitas (Somantri, 1996:1). Dengan demikian, pendirian PTPG        
pada tingkat universitas, dipandang sebagai peletakan tonggak       
pertama dan benih dimulainya pendidikan menjadi ilmu yang dipelajari      
di tingkat universitas sebagai disiplin ilmu pendidikan (JP. No.2,    
1991:127). 

Dalam perkembangan selanjutnya, Menteri Pendidikan,    
Pengajaran dan Kebudayaan memutuskan bahwa PTPG dapat berdiri 
sendiri menjadi perguruan tinggi atau perguruan tinggi dalam      
universitas, maka PTPG-PTPG tersebut diintegrasikan ke Universitas 
setempat menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).      
Untuk memantapkan sistem pengadaan tenaga guru dan tenaga 
kependidikan, berbagai kursus yang ada pada waktu itu, yaitu     
pendidikan guru B I dan B II, diintegrasikan ke dalam FKIP melalui        
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 
1961. Selanjutnya FKIP berkembang menjadi FKIP A dan FKIP B. Pada 
saat yang sama, berdiri pula Institut Pendidikan Guru (IPG), yang 
mengakibatkan adanya dualisme dalam lembaga pendidikan guru.  

Untuk menghilangkan dualisme tersebut, pada tanggal 1 Mei      
1963 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1963, yang    
melebur FKIP dan IPG menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(IKIP) sebagai satu satunya lembaga pendidikan guru tingkat      
universitas. Fakultas-fakultas yang ada di IKIP waktu itu adalah:      
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS), 
Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS), Fakultas Keguruan Ilmu 
Eksakta (FKIK), Fakultas Keguruan Ilmu Teknik (FKIT). Fakultas-     
fakultas tersebut kemudian diubah menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan    
(FIP), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas 
Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS), Fakultas Pendidikan Matematika   
dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas Pendidikan Teknik       
dan Keterampilan (FPTK), dan satu fakultas lagi yaitu Fakultas    
Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK). 

Sejalan dengan peleburan FKIP dan IPG menjadi IKIP,     
pemerintah juga membuka cabang-cabang IKIP di beberapa daerah          
di Indonesia. Sesuai dengan kebijaksanaan Departemen P dan K pada 
awal tahun 1970 an, secara bertahap di berbagai daerah tersebut 
(misalnya IKIP Bandung Cabang Banda Aceh, Palembang,    
Palangkaraya, dan Banjarmasin) menjadi fakultas di lingkungan   
universitas di daerah masing masing. Pemerintah juga membuka     
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) berstatus        
negeri yaitu STKIP di Singaraja dan Gorontalo, disusul dengan      
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pendirian STKIP swasta oleh lembaga/yayasan-yayasan pendidikan.   
Pada tahun 1999, sejalan dengan perubahan IKIP-IKIP negeri menjadi 
Universitas Negeri berdasarkan konsep ”wider mandate”, kedua STKIP 
negeri di Singaraja dan Gorontalo pun ditingkatkan statusnya menjadi   
IKIP. Berbagai perubahan status lembaga pendidikan tinggi     
kependidikan tersebut, tidak lepas dari komitmen komunitas       
pendidikan, pemerintah, dan masyarakat luas untuk memantapkan 
pengembangan ilmu pendidikan sebagai bidang kajian disiplin ilmu di 
tingkat universitas. 

Berdasarkan naskah akademik ISPI tahun 1986 berjudul 
”Perkembangan Ilmu Pendidikan di Indonesia dalam Kurun Waktu    
1965—1985”, ikhtiar keilmuan di kalangan komunitas ilmuwan     
pendidikan ke arah pengembangan pendidikan sebagai disiplin     
intelektual atau disiplin akademik  di tingkat univesitas terjadi di era 
1960an, ikhtiar ini diawali dengan adanya Proyek Penelitian Pendidikan 
Nasional pada tahun 1969 di bawah koordinasi Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang-Dikbud).     
Khusus penelitian pengebangan ilmu pendidikan dikoordinasi oleh 
Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Direktorat   
Jenderal Pendidikan Tinggi bekerjasama dengan FKIP/IKIP. Hasil-hasil 
penelitian inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar bagi       
kebijakan nasional tentang pengembangan berbagai aspek pendidikan      
di Indonesia, termasuk pengembangan ilmu pendidikan di perguruan  
tinggi. 

Sejalan dengan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan 
tersebut, berbagai pemikiran individual para pakar disiplin ilmu    
pendidikan juga bermunculan, dan sebagian terbesar dituangkan        
dalam berbagai buku referensi untuk para mahasiswa di LPTK, di 
antaranya: Ilmu Mendidik Teoretis, Didaktik dan Metodik, Administrasi 
Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Pengembangan Sosial, dan Psikologi 
Pendidikan. Akan tetapi referensi-referensi tersebut menurut hasil       
kajian ISPI masih diwarnai oleh dan berorientasi pada referensi dan 
pemikiran pendidikan ala Barat (JP. No.2, 1991). Sejalan dengan 
keputusan Mendikbud tentang keharusan dosen untuk mengikuti Akta        
V di tahun 1970an, terjadi perkembangan yang sangat signifikan dalam 
khasanah kepustakaan ilmu pendidikan dan keguruan di Indonesia     
dalam bentuk buku-buku bacaan untuk Akta V. Begitu pula halnya     
dengan pelaksanaan P3G semakin menambah kepustakaan ilmu 
pendidikan yang lebih mutakhir. 

Pengembangan ilmu pendidikan dan disiplin ilmu pendidikan di 
Indonesia semakin progresif pada tahun 1980an, ketika Prof. Dr.     
Muchtar Buhori melakukan sebuah kajian akan fenomena profesi    
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pendidik di Indonesia dan menuangkannya di dalam artikel yang dimuat 
dalam sebuah harian nasional berjudul "Menunggu Lonceng Kematian   
Ilmu Pendidikan". Mungkin tulisan ini pula yang menjadi pemicu    
komunitas pendidikan di Indonesia untuk mendirikan organisasi profesi, 
yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) pada tahun 1984. Di 
dalam kongres I ISPI tanggal 17-19 Mei 1984 di Jakarta, disepakati 
perlunya melakukan rekonstruksi terhadap ciri-ciri keilmuan pendidikan     
di Indonesia. Rekonstruksi difokuskan pada tiga topik bahasan utama, 
salah satunya tentang “Ilmu Pendidikan di Indonesia”. Untuk    
merumuskan pemikiran tentang ilmu pendidikan di Indonesia, kongres 
bersepakat menugaskan kepada ISPI daerah Kalimantan Barat dan     
Jawa Barat untuk mendiskusikan tentang ”Ilmu Pendidikan”. Hasil      
diskusi ISPI daerah Kalimantan Barat kemudian menghasilkan sebuah 
naskah akademik berjudul ”Struktur dan Peranan Ilmu Pendidikan di 
Indonesia” (1985) dan ISPI Jawa Barat menghasilkan sebuah naskah 
akademik berjudul ”Perkembangan Ilmu Pendidikan di Indonesia         
dalam Kurun Waktu 1965--1985” (1986). 

Sejalan dengan rencana kerja yang digariskan LIPI, ISPI sebagai 
organisasi profesi ilmiah di bawah naungan LIPI kemudian 
menandatangani naskah kesepakatan kerjasama dengan LIPI tanggal      
11 Desember 1985. Isi pokok naskah kerjasama tersebut adalah 
kesepakatan untuk bekerjasama menulis naskah tentang      
Perkembangan Ilmu Pendidikan di Indonesia dalam Kurun Kaktu       
1965—1985. Naskah berhasil dirampungkan dalam waktu enam bulan, 
setelah dilakukan berbagai studi, seminar, dan diskusi. Naskah     
akademik tersebut dirampungkan pada tahun 1986 berjudul 
”Perkembangan Ilmu Pendidikan di Indonesia dalam Kurun Waktu    
1965—1985”, terdiri dari 170 halaman termasuk daftar pustaka.        
Naskah ini kemudian diterbitkan di dalam Jurnal Pendidikan No.2 tahun 
1991. Naskah akademik ini disusun sebagai hasil refleksi dan       
kerjasama ISPI dengan LIPI tentang perkembangan ilmu pendidikan          
di Indonesia, dan dapat dipandang sebagai ikhtiar akademik pertama      
dan position paper ISPI sebagai organisasi komunitas pendidikan 
Indonesia tentang ilmu pendidikan yang dihasilkan melalui rekonstruksi 
terhadap ciri-ciri keilmuan pendidikan di Indonesia. Terbitnya naskah 
akademik ISPI ini dapat dipandang sebagai era “paradigma” atau “sains 
normal” pemikiran tentang ilmu pendidikan di Indonesia.  

Naskah secara keseluruhan terdiri dari dari enam bab, dan   
bahasan tentang ilmu pendidikan dan dasar-dasar teoretik-filosofis         
ilmu pendidikan di Indonesia terdapat di dalam Pendahuluan dan Bab         
I ”Perkembangan Ilmu Pendidikan di Indonesia”, yang memuat delapan 
bahasan yaitu: (1) latar belakang historis; (2) pendidikan dan ilmu 



 15 

pendidikan; (3) ilmu pendidikan dan ilmu sosial dasar; (4) ilmu     
pendidikan di Indonesia; (5) teori-teori yang digunakan; (6)    
perkembangan ilmu pendidikan di perguruan tinggi; (7) tuntutan ilmu 
pendidikan di masa depan; dan (8) organisasi profesi. Dari delapan 
bahasan tersebut, ada lima topik yang secara langsung membahas  
tentang pemikiran teoretis tentang ilmu pendidikan, yakni tentang:      
makna (definisi) ilmu pendidikan (hlm. 9—15); ciri-ciri keilmuan    
pendidikan (hlm. 15—16); batang tubuh pengetahuan pendidikan (hlm. 
16—19); kaitan antara ilmu pendidikan dan ilmu sosial dasar (hlm.        
20—21); dan konsepsi dasar tentang pendidikan nasional sebagai       
dasar pengembangan ilmu pendidikan di Indonesia  (hlm. 28—21).  

Memulai hasil kajiannya tentang perkembangan ilmu pendidikan     
di Indonesia, pada bagian Pendahuluan dikemukakan definisi akademik 
tentang ilmu pendidikan. ”Ilmu pendidikan dalam arti luas yaitu suatu     
ilmu yang mempelajari interaksi atau pengaruh mempengaruhi antara 
peserta didik dengan pendidik dalam berbagai situasi pendidikan untuk 
mencapai tujuan pendidikan secara optimal” (hlm. 2). Definisi akademik 
ilmu pendidikan tersebut kembali dikemukakan dalam Bab I khususnya 
topik tentang Ilmu Pendidikan, tetapi dengan rumusan yang berbeda 
sebagai berikut: ”ilmu pendidikan sebagai ilmu tentang pendidikan.        
Ilmu yang mempelajari hakikat serta keseluruhan upaya pendidikan    
dalam arti upaya pembimbingan bagi peserta didik ke arah tujuan    
tertentu, yaitu dalam rangka mengarahkan perkembangan peserta didik 
seoptimal-optimalnya” (hlm. 12). 

Bahwa ilmu pendidikan sebagai ilmu, karena mempunyai ciri     
hakiki yaitu ilmu normatif dan seni yang tidak dapat melepaskan diri        
dari filsafat. Bagi ilmu pendidikan, filsafat—seperti ilmu-ilmu yang lain—
merupakan rujukan dasar, sumber tolok ukur dalam dalam 
mempertemukan keyakinan seorang dengan pengalaman empirik dari 
perbuatan pendidikan, dan juga sebagai tolok ukur dalam memilih 
kegunaan unsur-unsur ilmu sosial dasar dalam upaya memecahkan 
masalah kependidikan. Kecuali itu, melalui filsafat seorang ilmuwan 
pendidikan dapat menganalisis hakikat manusia sebagai subyek utama 
yang dipelajari (hlm. 20). Berkaitan dengan filsafat pendidikan, naskah 
akademik mengemukakan sekurang-kurangnya ada lima filsafat  
pendidikan yang dapat dianut, yaitu filsafat perenialisme, esensialisme, 
progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme (hlm. 13             
—14).  

Tentang kaitan antara ilmu pendidikan dan ilmu sosial dasar, 
dikemukakan bahwa antara keduanya sangat erat, karena objek      
material ilmu pendidikan yaitu perilaku manusia juga menjadi objek   
material ilmu-ilmu sosial (sosiologi, antropologi, psikologi, psikologi   
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sosial). Sehingga, banyak segi yang bertumpuan antara ilmu pendidikan 
dan ilmu sosial dasar lainnya, dan bisa dipahami jika ilmu pendidikan 
banyak menerima sumbangan besar dari ilmu sosial dasar (hlm. 20). 
Dengan kata lain, bahwa ilmu-ilmu sosial dasar memberikan umpan 
material yang berguna kepada ilmu pendidikan untuk memecahkan 
masalah kemanusiaan dalam rangka membawa atau membimbing       
insan yang belum dewasa menjadi dewasa, dan membawa diri dalam 
perkembangannya sepanjang hayat (hlm. 21). 

Topik bahasan terakhir tentang ilmu pendidikan yang terdapat di 
dalam naskah akademik ISPI adalah mengenai konsepsi dasar tentang 
pendidikan nasional sebagai dasar pengembangan ilmu pendidikan           
di Indonesia. Konsepsi dasar tentang pendidikan nasional dalam   
academic paper ISPI adalah: (1) pendidikan berlangsung seumur hidup 
dalam semua lingkungan (rumah tangga, sekolah, dan masyarakat;         
(2) pendidikan bersifat semesta, artinya meliputi semua segi     
kemanusiaan dan unsur kebudayaan—moral atau etika, logika,       
estetika, keterampilan, dsb; menyeluruh, artinya seluruh kegiatan 
pendidikan meliputi semua jenis dan jenjang penddikan, di dalam dan        
di luar sekolah; dan terpadu, artinya seluruh usaha dan kegiatan 
pendidikan jelas kaitan fungsional antara jenjang dan jenis, dan serasi 
dengan pembangunan nasional; dan (c) pendidikan adalah bagian          
dari kebudayaan dan masyarakat, dan oleh karena itu harus menjadi      
alat pelestarian dan pembangunan kebudayaan dan sebagai alat untuk 
mencapai tujuan pembangunan nasional (hlm. 29). Konsepsi dasar          
ini, tampaknya konsisten digunakan hingga sekarang, seperti terdapat       
di dalam UU no. 20 tentang Sisdiknas, dan peraturan perundang- 
undangan lain berkaitan dengan pendidikan nasional. 

Dari keseluruhan isi naskah akademik ISPI tersebut, aspek-       
aspek teoretis-epistemologis tentang disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan, sama sekali belum disinggung.   
Sejauh yang bisa penulis cermati dalam publikasi ilmiah dari anggota 
komunitas pendidikan di Indonesia, yang diterbitkan dan/atau 
dipresentasikan di dalam jurnal ilmiah dan/atau Kongres Nasional ISPI, 
maupun jurnal-jurnal pendidikan di LPTK-LPTK, hanya ditemukan satu 
naskah ilmiah yang memuat pemikiran tentang disiplin ilmu pendidikan, 
struktur disiplin ilmu pendidikan, dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan. 
Naskah tersebut ditulis oleh Prof. Numan Somantri, M.Sc (waktu itu 
sebagai ketua ISPI) tahun 1996 berjudul ”Konsolidasi Disiplin Ilmu 
Pendidikan dan Disiplin Pendidikan Bidang Studi”, yang disajikan        
dalam pertemuan ISPI di Medan tanggal 11 April 1996.  

Di bagian awal tulisannya, Prof. Numan Somantri, M.Sc      
mengakui dan sekaligus mengkritik ISPI sebagai organisasi profesi 
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ilmuwan pendidikan dan IKIP/LPTK sebagai pembina, pengembang,      
dan pengendali disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
kependidikan, sebagai berikut: 

Sejak Prof. Mr. Muhammad Yamin, Menteri P&K pada         
tahun 1954 meningkatkan ilmu pendidikan dari statusnya 
sebagai materi kursus (B-1 dan B-2 ilmu pendidikan)        
menjadi bidang kajian akademik penuh di tingkat        
Universitas, hingga tahun 1996 belum pernah terpikirkan     
secara sadar bagaimana membina dan mengembangkan   
Disiplin Ilmu Pendidikan tersebut, karena kegiatan Institut 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) terpusatkan pada    
kegiatan pendidikan sehari-hari. Sementara itu yang         
menjadi inti tujuan ISPI adalah membina serta   
mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni dalam rangka 
membantu menyukseskan pembangunan bangsa dan         
negara (hlm 11). 

 

Lebih lanjut Somantri (2001: 15) mengemukakan: 

Demikian pula halnya dalam pengembangan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, banyak pemikir 
pendidikan yang sudah merasa cukup dengan     
operasionalisasi secara langsung ke dalam praktik      
pendidikan. Sangat jarang sarjana dan doktor pendidikan      
yang secara mendalam memikirkan pendalaman disiplin        
ilmu pendidikan, sehingga apa yang pernah diperoleh         
dalam pendidikan formal kurang terkonsolidasi secara      
sistemik dan kokoh.  

Tentang struktur disiplin ilmu kependididikan, Somantri (2001:12) 
mengutip dokumen ISPI No. 1 tahun 1995 mengemukakan bahwa    
struktur ilmu pendidikan memuat unsur-unsur: (1) landasan pendidikan;   
(2) tujuan pendidikan; (3) peserta didik; (4) pendidik; (5) kurikulum          
dan proses pendidikan; (6) metodologi pengembangan pendidikan;         
dan (7) landasan sosio-kultural. Terhadap rumusan di dalam dokumen   
ISPI tersebut, Somantri berpandangan bahwa, 

Kalau unsur-unsur tersebut akan dikembangkan menjadi  
struktur disiplin ilmu pendidikan, maka terlebih dahulu           
perlu dikembangkan ide-ide fundamental sehingga unsur-     
unsur tersebut mempunyai kaitan dan makna yang 
jelas…..struktur disiplin ilmu pendidikan ini juga harus    
mewadahi objek studi dan cabang ilmu pendidikan….. 
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Mengutip pendapat Dufty (1986:154), Somantri (2001:16—17)     
lebih lanjut mengemukakan pemikirannya tentang struktur sebuah     
disiplin ilmu, yang juga seharusnya dipenuhi oleh ilmu pendidikan    
sebagai disiplin ilmu. 

Sebuah disiplin ilmu biasanya terikat oleh adanya unsur-unsur berikut ini: 
(a) a community of scholars who choose to call themselver by a particular 

time. 
(b) a body of thinking, speaking and above all, writing by these scholars, 

which consists of facts, concepts, generalizations and theories. 
(c) A method of approach to knowledge, ie process whereby these scholars 

acquire, organize, and use their knowledge 

Mengenai pendidikan disiplin ilmu, Somantri (2001:17—18) 
berpendapat bahwa “pengembangan pendidikan disiplin ilmu pendidikan 
dan pendidikan disiplin bidang studi hendaknya merujuk pada pengertian 
struktur dan disiplin ilmu pada umumnya”. Dalam kaitan ini Somantri 
menggagas perlunya pemikiran ke arah pengembangan pendidikan   
disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin bidang studi sebagai 
”synthetic discipline”, yakni pendidikan disiplin ilmu sebagai suatu    
“merger ilmiah secara setara antara dua disiplin ilmu, yaitu ilmu 
pengetahuan pada umumnya secara interdisipliner yang kemudian 
mensintesiskan diri untuk kepentingan dan tujuan pendidikan” (hlm. 18). 
Akan tetapi dalam hal ini, menurut Somantri: 

Pengembangan akademik pendidikan disiplin ilmu atau pendidikan 
disiplin bidang studi dalam lingkungan IKIP/LPTK memang kurang 
berkembang dan tetap membingungkan, dengan masih adanya 
pertanyaan kepada diri sendiri, khususnya dari lulusan fakultas 
bidang studi seperti FPMIPA, FPIPS, FPOK, dan FPBS.  
Pertanyaan dimaksud ialah “Apakah saya ini sarjana pendidikan, 
atau sarjana bidang studi seperti ilmu eksakta, sains, sosial,   
teknik, dan lain sebagainya?”…. 

Pengembangan secara akademik pendidikan disiplin ilmu/ 
pendidikan bidang studi merupakan masalah yang paling banyak 
menyita perhatian IKIP/LPTK pada umumnya, karena selain 
masalah akademiknya juga kurang lebih 70% dari seluruh program 
IKIP/LPTK berkenaan dengan pendidikan disiplin ilmu/pendidikan 
bidang studi. Masalah ini cukup rumit, sehingga ada di antara kita 
yang kurang percaya diri terhadap disiplin pendidikan bidang studi. 
Memang ada keraguan untuk menyebut pendidikan disiplin ilmu 
sebagai synhetic discipline, karena masyarakat ilmiah di Indonesia 
terlalu terpaku pada istilah disiplin ilmu yang sudah ada di 
universitas (hlm. 18—19). 
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Menyinggung masalah filsafat disiplin ilmu pendidikan ini,     
Somantri (2001) lebih lanjut mengemukakan pemikiran tentang       
perlunya mengungkapkan/merumuskan pemikiran yang sistemik dan 
mendasar tentang implikasi filsafat Pancasila dalam filsafat pendidikan 
nasional. Menurutnya, 

Bahwa untuk mengembangkan filsafat pancasila…..perlu dikaji 
terlebih dahulu keuntungan dari: (a) A Reconstructed Philosophy of 
Education (dari Brameld, 1975: 1)…..  
A Reconstructed Philosophy of Education yang dikemukakan oleh 
Brameld tersebut perlu dikaji karena filsafat pendidikan ini dapat 
menerima dan mengharmoniskan berbagai kebaikan dari berbagai 
paham seperti perenialisme, esensialisme, progresivisme serta 
berpendapat bahwa filsafat pendidikan itu hendaknya dijadikan 
sudut pandang dalam memecahkan masalah pendidikan dalam 
pembangunan. Karena itu, apabila ISPI akan mengkaji filsafat 
pendidikan Pancasila , hendaknya bertitik tolak dari tujuan 
pendidikan nasional—kualitas manusia Indonesia, kebudayaan 
bangsa, kemudian baru mengkaji sudut pandang keuntungan dan 
ketidaksesuaian filsafat-filsafat pendidikan lainnya. Kelompok 
Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan (FSP) di FIP dan 
kelompok lainnya yang berminat dapat memusatkan perhatian pada 
filsafat pendidikan Pancasila, kemudian secara terus menerus 
mengadakan kajian dan mengkomunikasikannya dalam jurnal ISPI 
atau penerbitan lainnya (hlm. 14—15). 

Pakar ilmu pendidikan lain yang juga anggota ISPI, Prof. Dr. I.   
Made Pidarta, juga mengemukakan pemikirannya berkaitan dengan        
arti penting pengembangan filosofi pendidikan Indonesia dalam artikel 
ilmiahnya berjudul “Studi tentang Landasan Kependidikan” yang   
diterbitkan di dalam Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 4, Nomor 1, Februari 
1997. Dalam naskah ilmiah tersebut Pidarta berupaya mengemukakan 
pokok-pokok pemikiran tentang landasan kependidikan Indonesia     
dengan melakukan eksplorasi konsep-konsep baru tentang dasar-       
dasar pendidikan di Indonesia sebagai salah satu kemungkinan upaya 
untuk membangun sebuah “Pedagogi Indonesia” yang dikembangkan 
berdasarkan kebudayaan nasional. Menurutnya, pemerintah Indonesia 
perlu merumuskan pemikiran tentang pedagogi Indonesia, karena di       
era Globalisasi sekarang ini, telah terjadi transisi dalam paradigma 
pendidikan dari ”school education toward school” ke ”out-of-school 
education” yang menekankan pada arti penting ilmu dan teknologi, 
perlunya sinkronisasi antara pendidikan agama, pendidikan pancasila,   
dan pendidikan kewarganegaraan, serta implementasinya dalam       
praksis kehidupan keseharian. 
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Bab 3 

Landasan Disiplin Ilmu Pendidikan 

 

 

Setiap disiplin ilmu dan pendidikan disiplin ilmu, termasuk disiplin 
ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan memiliki tujuh 
unsur pokok, yaitu: (1) landasan (filosofis, ideologis, sosiologis, 
antropologis, dan psikologis) sebagai basis utama dalam pengkajian, 
perumusan, dan pengembangan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan; (2) disiplin ilmiah (paradigma keilmuan, etika,  
dan tradisi keilmuan) sebagai acuan atau kerangka kerja bersama dari 
seluruh institusi, organisasi, dan atau komunitas pendidikan dalam 
pengkajian, perumusan, dan pengembangan disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan; (3) domain (formal dan material) 
sebagai ruang lingkup atau batas-batas bidang kajian, perumusan, dan 
pengembangan a systemic body of knowledge disiplin ilmu pendidikan   
dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan; (4) struktur isi/muatan 
(substantif/ konseptual, prosedural/ sintaktik, dan normatif/afektual)  
sebagai a systemic body of knowledge disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan; (5) institusi pendidikan sebagai 
lembaga pendidikan akademik-profesional pada jenjang pendidikan tinggi 
(universitas, institut, akademi, sekolah tinggi, dll) dalam pengkajian dan 
pengembangan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan; (6) komunitas pendidikan yang berhimpun dalam berbagai 
institusi dan organisasi formal keilmuan dan profesional, yang   
bertanggung jawab mengkaji, menetapkan, dan mengembangkan sys-
temic body of knowledge disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin 
ilmu pendidikan; dan (7) publikasi ilmiah sebagai media komunikasi, 
interaksi, dan publikasi karya-karya intelektual yang dihasilkan secara 
individual atau kolektif dari institusi, organisasi dan atau komunitas disiplin 
ilmu.  

Ketujuh unsur struktural disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan tersebut saling berkaitan dan merupakan satu 
kesatuan yang sistemik. Secara diagramatik ketujuh unsur struktur disiplin 
ilmu dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan tersebut dapat digambarkan 
sebagai berikut. 
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Landasan keilmuan dan 
pendidikan merupakan unsur 
pertama dari disiplin ilmu   
pendidikan dan pendidikan disiplin 
ilmu pendidikan. Seperti disiplin   
ilmu pendidikan yang lain, disiplin 
ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan juga  
memiliki landasan-landasan   
tertentu, yang memberikan      
gagas-an-gagasan mendasar 
(fundamental ideas) tentang   
struktur disiplin ilmu pendidikan    
dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan,    mengapa    struktur  
disiplin    ilmu    pendidikan   dan  

pendidikan disiplin ilmu pendidikan tersebut dibangun dan dikembangkan 
demikian, dan ke arah mana atau apa tujuan struktur disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan tersebut dibangun dan 
dikembangkan demikian. Landasan-landasan disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan tersebut adalah: filosofis, ideologis, 
sosiologis, antropologis/ kultural, kemanusiaan/humanistik, politis, 
psikologis, dan religius). 
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A. Landasan Filosofis  

Pengembangan landasan filosofis disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan sudah dilakukan sejak masa Plato   
(427 – 347 SM) hingga Piaget (1896-1980). Sejak perkembangan       
paling awal hingga sekarang, setidaknya ada enam landasan filosofis 
disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan seperi 
dikemukakan oleh Brameld (1955), yaitu: perennialisme dari Plato, 
Aristoteles, dan Aquinas; esensialisme dari Descartes, Bacon; 
progresivisme/prgmatisme dari Dewey, humanisme dari Rogers;             
dan rekonstruksionisme dari Brameld (cf. Lapp, dkk. 1975; O’Neil,        
2001; JP. No. 2, 1991), dan konstruktivisme (Suparno, 1997). Dari    
keenam filsafat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan tersebut, Somantri (2001) mengusulkan filsafat 
rekonstruksionisme, karena dipandang lebih cocok untuk konteks 
pendidikan di Indonesia dan bisa diakomodasi ke dalam filsafat     
Pancasila (cf. JP. No. 2, 1991). 

Landasan filosofis dalam disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan —seperti disiplin ilmu dan pendidikan disiplin     
ilmu yang lain—merupakan rujukan dasar, sumber tolok ukur dalam    
dalam mempertemukan keyakinan seorang dengan pengalaman       
empirik dari perbuatan pendidikan, dan juga sebagai tolok ukur dalam 
memilih kegunaan unsur-unsur ilmu sosial dasar dalam upaya 
memecahkan masalah kependidikan. Kecuali itu, melalui filsafat      
seorang ilmuwan dan profesional  pendidikan dapat menganalisis      
hakikat manusia sebagai subyek utama yang dipelajari (JP. No. 2,       
1991: 20). Landasan filosofis juga dapat memberikan gagasan-       
gagasan mendasar yang digunakan untuk menentukan atau      
menetapkan domain atau objek-objek apa saja yang menjadi        
spesifikasi domain kajian dan pengembangan dari disiplin ilmu    
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan (aspek ontologis); 
pengetahuan apa yang dianggap benar, valid, absah, atau terpercaya, 
serta bagaimana cara, proses, atau metode untuk membangun dan 
mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan (aspek epistemologis); dan untuk tujuan apa disiplin    
pendidikan tersebut dibangun, dikembangkan, dan digunakan (aspek 
aksiologi). Dengan kata lain, landasan filosofis ini akan memberikan 
“signifikansi filosofis” kepada struktur  disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan baik pada tataran ontologis, 
epistemologis, maupun aksiologis. 
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B. Landasan Ideologis  

Landasan ideologis disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan     
disiplin ilmu pendidikan, sesungguhnya berintisarikan orientasi filosofi 
pendidikan, karenanya perkembangan ideologi pendidikan pun paralel 
dengan perkembangan filosofi pendidikan. Sejak awal     
perkembangannya hingga sekarang, ada enam landasan ideologis    
disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan, yang 
diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu; ideologi konservatif 
(fundamentalisme, intelektualisme, dan konservatisme), dan ideologi  
liberal (liberalisme, liberasionisme, dan anarkisme) (O’Neil, 2001).       
Untuk konteks pendidikan di Indonesia, Nataatmadja (1983), ISPI      
(1991), dan Somantri (2001) menyarankan penggunaan ideologi   
Pancasila, karena merefleksikan pandangan-pandangan hidup luhur 
bangsa Indonesia sendiri, walaupun para pakar pendidikan masih       
belum bersepakat tentang rumusan landasan ideologis pendidikan        
yang dijabarkan dari deologi Pancasila ini.  

Landasan ideologis memberikan gagasan-gagasan mendasar    
yang digunakan untuk menentukan atau menetapkan: (1) bagaimana   
kaitan antara “ikhtiar pendidikan” dengan “ideal pendidikan”; dan (2)    
kaitan antara hakikat pendidikan itu sendiri dengan hakikat-hakikat etika, 
moral, politik, dan norma-norma perilaku di mana disiplin ilmu      
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan itu dibangun dan 
dikembangkan. Landasan ini akan memberikan “signifikansi ideologis” 
kepada disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan, 
terutama untuk menentukan posisi moral serta politik pendidikan yang 
menggarisbawahi semua komponen di dalam sistem pendidikan.  

 

C. Landasan Sosiologis 

Pemikiran ke arah perlunya landasan sosiologis bagi pendidikan, 
dapat dilacak pada pemikiran sosiolog Emile Durkheim--The Father           
of Sociology-- (1858--1917) tentang kurikulum sosiologi sehingga 
memungkinkan bisa dikaji lebih luas bagi pendidikan dan pelatihan       
guru, serta tentang pendidikan sebagai institusi pendidikan 
kewarganegaraan bagi warga Prancis untuk mengantisipasi terjadinya 
gejala anomie di dalam masyarakat moderen. Lester Frank Ward       
(1841-1913) lebih jauh mengembangkan landasan sosiologis       
pendidikan dalam bukunya ”Dynamic Sociology” (1883) dalam sebuah  
teori yang disebut “telesis”, atau “theory of planned progress”. Dalam     
teori tersebut ditegaskan bahwa “melalui pendidikan                                 
dan pengembangan intelektual secara terencana, manusia  akan mampu 
melakukan evolusi sosial secara langsung”.  
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Landasan-landasan sosiologis pendidikan ini dikembangkan   
lebih lanjut olah John Dewey (1859–1952) dalam bukunya ”Democracy 
and Education" (1916), dilanjutkan oleh David Snedden (1868–1951), 
dalam tiga karyanya ”Sociological Determination of Objectives in 
Education (1921), “Civic Education: Sociological Foundations and 
Courses” (1922), dan “Educational Sociology” (1922). Karya-karya 
tersebut kemudian oleh para sosiolog dijadikan dasar untuk mendirikan 
cabang sosiologi baru yang disebut “Educational Sosiology” di awal 
abad 20. Pada tahun 1928 Robert Angell memperkenalkan istilah baru 
yaitu “Sociology of Education” yang berikhtiar melakukan kajian-kajian 
kehidupan kependidikan di dalam masyarakat, untuk selanjutnya 
merumuskan gagasan-gagasan dasar sosiologis untuk pendidikan 
(Adiwikarta, 1988). Pada tahun 1970an, landasan sosiologis pendidikan 
menurut Henry Giroux (1943-- ) memasukkan perspektif baru yang   
lebih beorientasi pada sosiologi-kritis yang berasal dari pemikiran-
pemikiran sosiologis kritis Paulo Freire (2002). 

Landasan sosiologis memberikan gagasan-gagasan mendasar 
yang digunakan untuk menentukan atau menetapkan kebutuhan, 
kepentingan, isu-isu, kekuatan, aspirasi, dan/atau konstruksi masa 
depan sosial atau masyarakat, yang harus diakomodasi di dalam teori-
teori atau prinsip-prinsip disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin 
ilmu pendidikan. Termasuk dalam pengertian ini adalah kebutuhan, 
kepentingan, isu-isu, kekuatan, dan/atau aspirasi yang berkembang      
di dalam masyarakat atau komunitas pendidikan itu sendiri, juga 
komunitas disiplin ilmu yang lain. Landasan ini akan memberikan 
“signifikansi sosiologis” kepada disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan, dan pendidikan itu sendiri sebagai “institusi 
sosial” yang berikhtiar untuk menyinambungkan kehidupan sosial/ 
masyarakat, sekaligus melakukan perubahan-perubahan yang 
konstruktif (Dryden, ed., 1956; Dewey, 1964; Kuhn, 2001). 

 

D. Landasan Antropologis/Kultural  

Pemikiran awal tentang landasan antropologis dalam disiplin   
ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan, dapat dilacak 
pada awal tahun 1900an dari pemikiran Edgar C. Hewet tentang kaitan 
antropologi dan pendidikan (1904), dan faktor-faktor etnik dalam 
pendidikan (1905). Pada periode tahun 1940-1950an, pemikiran 
tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Margaret Mead (1901–1978), 
Jules Henry, Clyde Kluckhohn (1905-1960), Solon Kimball (1909-- 
1982), Dorothy Lee. Tahun 1960an adalah periode penting dalam 
pengembangan landasan antropologis dalam pendidikan, melalui 
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penggunaan secara serius dan intensif hasil-hasil kajian antropologi 
untuk kepentingan pendidikan (Pai, 1990).  

Landasan antropologis/kultural memberikan gagasan-gagasan 
mendasar yang digunakan untuk menentukan atau menetapkan pola, 
struktur, atau sistem disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin  
ilmu pendidikan yang sesuai atau relevan dengan pola-pola  
kebudayaan atau kompleks sistem perilaku manusia dan  
masyarakatnya di mana disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin 
ilmu pendidikan itu dibangun dan dikembangkan. Landasan ini selain 
akan memberikan “signifikansi antropolois” kepada disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan, juga memberikan 
dasar kepada pendidikan sebagai “institusi budaya” yang berikhtiar 
untuk menyinambungkan kehidupan kultural masyarakat, sekaligus 
melakukan perubahan-perubahan kultural yang konstruktif (Wax, 
Diamond, & Gearing, eds., 1971; Pai, 1990). 
 
E. Landasan Humanistik/Kemanusiaan  

Pemikiran paling awal tentang landasan humanistik dalam disiplin 
ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan, ditegaskan di 
dalam rumusan “The Seven Cardinal Principles of Education” dari  
komisi “National Education Association” (NEA) Amerika tahun 1918, 
yang salah satunya adalah prinsip “harmonious self-development”    
yang tidak lain sebagai reformulasi dari tujuan pendidikan dalam 
pemikiran Spencer “…the aims of education in the order of their   
survival value to the individual and to society” atau “complete living” bagi 
kehidupan manusia (Brubacher, 1947; Stanley, 1985). Landasan 
humanistik dalam pendidikan, kembali marak pada tahun 1940an, dan 
pada tahun 1970an semakin terkenal melalui sebuah gerakan yang 
dikenal sebagai “psychological education” yang membawa isu sentral 
tentang peningkatan motivasi, lokus kontrol internal, berpikir kreatif, 
kepekaan personal, harga-diri, identitas, dan aspek-aspek lain dari 
fungsi-fungsi manusia. Landasan humanistik pendidikan banyak 
dinisbatkan pada pemikiran-pemikiran filosofis Abraham Maslow, Carl 
Rogers, Arthur Combs, Erick Fromm, dan Paulo Freire (Dembo, 1977). 

Landasan humanistik memberikan gagasan-gagasan mendasar 
yang digunakan untuk menentukan atau menetapkan karakteristik-
karakteristik ideal dan umum yang khas dari manusia dan masyarakat 
(termasuk subyek-subyek pendidikan) sebagai sasaran tujuan 
pendidikan. Hal ini karena pendidikan hakikatnya sebagai “institusi 
pemanusiaan”, yang berikhtiar untuk memanusiakan manusia, serta 
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secara keilmuan harus memiliki “signifikansi humanistik” kepada        
disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan itu sendiri 
(Rich, 1971; Rogers, Freire, 2002). Untuk landasan ini, sejalan dengan 
karakteristik atau jatidiri bangsa Indonesia, bisa digunakan landasan 
“humanisme religius” yang meyakini bahwa agama berpengaruh       
penting terhadap pengembangan manusia dan mengadvokasi aspek- 
aspek komunal terhadap pendekatan manusia (Huitt, 2001). 

 

F. Landasan Psikologis 

Dalam disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan, landasan psikologis dapat dikatakan sebagai “backbone” 
sejak medio abad 19. Di dalam disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan, landasan psikologis ini dapat diklasifikasikan 
menjadi empat aliran, yaitu: (1) psikologi behavioristik, yang dibangun 
dan dikembangkan dari eksemplar hasil-hasil penelitian psikologi Ivan 
Pavlov (1849-1936), E. L. Thorndike (1874-1949), J. B. Watson (1878-
1958), dan E. R. Guthrie (1886-1959). Aplikasi eksemplar-eksemplar 
tersebut sebagai landasan psikologis di dalam disiplin ilmu pendidikan 
dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan pertama kali dilakukan oleh B. F. 
Skinner yang dianggap sebagai “the grandfather of behaviorism 
psychology"; (2) psikologi humanistik, yang dibangun dan 
dikembangkan dari pemikiran-pemikiran filosofis Abraham Maslow 
(1908–1970), Carl Rogers (1902–1987), Arthur Combs, Erick Fromm, 
dan Paulo Freire (Dembo, 1977); (3) psikologi kognitif dan Gestalt, yang 
dibangun dan dikembangkan dari hasil-hasil penelitian dan pemikiran 
Marx Wertheimer (1880-1943), Kurt Koffka (1886-1941), Wolfgang 
Kohler (1887-1959), Kurt Lewin (1892-1947), Jean Piaget (1896–1980), 
J. Bruner (1915-- ); David P. Ausubel (1918--), dan (4) psikologi sosio-
kultural, yang dibangun dan dikembangkan dari hasil-hasil penelitian 
dan pemikiran Albert Bandura (1925-- ), Vygotsky, dan John Dewey.  

Landasan psikologis memberikan gagasan-gagasan mendasar 
yang digunakan untuk menentukan atau menetapkan cara-cara disiplin 
ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan membangun 
dan mengembangkan struktur pengetahuannya menurut cara-cara 
manusia membangun dan mengembangkan pengetahuannya di     
dalam “struktur entitas-entitas psikologisnya” (personal atau komunal). 
Secara epistemologis, konstruksi dari struktur  disiplin ilmu pendidikan 
dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan merupakan jalinan yang men-
satu-dunia di antara dua entitas (realitas dunia sebagai “objek” dan 
realitas manusiawi sebagai “subyek”) (Popper, 1959; Suparno, 1997).  
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Adanya kesejajaran struktural tersebut, maka struktur  disiplin 
ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan dapat dipelajari, 
dialami, diverifikasi, difalsifikasi, atau di-anomali oleh setiap anggota 
komunitas pendidikan dalam batas-batas kapasitas psikologisnya. 
Sekaligus menolak pandangan “dualisme” dalam keilmuan yang 
memisahkan antara “subyek” dan “objek” seperti di dalam paham 
Platoian, Kantian, atau Cartesian (Russell, 1993). Selain itu, landasan 
psikologis ini juga memberikan dasar, mendorong dan mengarahkan 
kapasitas-kapasitas psikologis ilmuwan dan profesional  (minat, 
kebutuhan, kepuasan, pengalaman) untuk berikhtiar membangun dan 
mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan. Dengan kata lain, landasan ini akan memberikan kepada 
disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan 
“signifikansi psikologis” terhadap pembentukan dan pengembangan 
struktur substantif keilmuan dan pendidikan keilmuannya. 

 

G. Landasan Religius 

Landasan religius di dalam disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan sudah dikemukakan sejak Plato, kemudian 
dilanjutkan oleh St. Augustine, John Amos Comenius, John Calvin, S. J. 
Knox, Albertus Magnus, Thomas Aquinas (Price, 1962; Phillips, 1987; 
Thomas, 1989). Ketika bangsa Eropa dan khususnya Amerika      
memasuki era “revolusi industri” dan “modern”, landasan keagamaan        
ini sempat menghilang ketika wacana yang mengemuka di dalam   
pemikiran pendidikan Amerika memandang bahwa pendidikan publik    
tidak perlu berurusan dengan doktrin agama manapun (Brameld, 1965). 
Agama semakin jauh dari persoalan pendidikan, semenjak wacana 
keilmuan pendidikan menerima paradigma Cartesian-Newtonian yang telah 
mereduksi realitas dunia semata-mata ke dalam “dunia fisikal” tanpa jiwa 
atau rokh, dan ketika dunia Eropa (dan Amerika) memasuki                  
masa pencerahan yang mengklaim bahwa sudah saatnya manusia       
harus secara penuh menggunakan kemampuan rasio di atas       
pandangan "ilmiah" yang matang, mereka sudah harus membebaskan diri 
dari pengaruh dan dominasi teologis dan metafisis (Wibisono, 1983).     
Akan tetapi, sejak medio 1980an ketika komunitas pendidikan  menerima 
kembali kehadiran filsafat rekonstruksionisme, agama kembali   
ditempatkan sebagai salah satu pilarnya (Brameld, 1965). 

 Landasan religius memberikan gagasan-gagasan mendasar 
tentang nilai-nilai, norma-norma, etika, dan moral yang menjadi jiwa   
dari keseluruhan bangunan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan di Indonesia. Landasan ini sudah digunakan 
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sejak jaman Plato hingga Kant, dan kembali digunakan sebagai 
landasan dari pendidikan rekonstruksionis (Brameld, 1956). Selain itu, 
dengan landasan ini disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan dapat menghindarkan diri dari sikap-sikap “saintisme” yang 
menolak terhadap segala sesuatu yang arbitrer dan irrasional; 
memutlakkan akal atau sesuatu yang nyata, serta memandang bahwa 
kebenaran ilmu dan pendidikan ilmu tidak bergantung pada agama 
(intellectus quarerens fidem).  

Dalam konteks pengembangan disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan di Indonesia, signifikansi landasan 
religius ini tidak lepas dari konteks tujuan nasional dan tujuan 
pembangunan nasional di bidang pendidikan, bahwa “Pendidikan 
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan   
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab” (UU. No. 20/2003, psl. 3). 
 
H. Landasan politis  

Agak sulit untuk melacak munculnya pemikiran tentang arti  
landasan politik di dalam disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin 
ilmu pendidikan. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan munculnya 
kebijakan-kebijakan politik di dalam pembangunan dan pengembangan 
pendidikan, munculnya pemikiran tentang arti penting landasan politik di 
dalam disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan 
dapat dilacak pada akhir abad 19 dan awal abad 20, ketika pemerintah 
Amerika memprogramkan pendirian Sekolah-sekolah Negari (public school) 
(Brubacher, 1947; Saxe, 1991). Sejak saat itu pula, pengembangan disiplin 
ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan tidak lepas dari 
kebijakan politik negara. 

Landasan politis memberikan gagasan-gagasan mendasar yang 
digunakan untuk menentukan atau menetapkan arah dan garis kebijakan 
“politik pendidikan” disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan, sesuai dengan hasil-hasil keputusan politik masyarakat dan 
negara di mana disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan itu dibangun, dikembangkan, dan diterapkan. Landasan ini   
juga akan memberikan kepada disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan “signifikansi politis” dalam konteks konstalasi   
politik pendidikan masyarakat dan negara (Hasan, 1996; Freire, 2002).  
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BAB 4 

PARADIGMA ILMU PENDIDIKAN 
 
 

Paradigma adalah unsur pertama 
dari disiplin ilmiah. Konsep paradigma 
(paradigm) ini pertama kali digagas dan 
merupakan konsep kunci di dalam karya 
Kuhn (1962) “The Scientific Revolutions” 
yang sangat monumental dan influensial. 
Konsep paradigma  ini  oleh  Kuhn  
digunakan dalam konteks epistemologi 
keilmuan. Konsep paradigma tersebut 
dipopulerkan oleh Robert Friedrichs 
melalui bukunya “Sociology of Sociol- 
ogy” (1970). Dalam bukunya, Kuhn tidak 
memberikan sebuah pengertian tunggal 
tentang maksud dari paradigma itu.  

Akibatnya konsep paradigma yang diperkenalkan itu melahirkan sejumlah 
interpretasi yang beragam dari para pakar, dan terkadang juga melahirkan 
kesalahan interpretasi. Penggunaan “prinsip reduktif” dalam penyajiannya 
mungkin salah satu dari penyebabnya. 

Dalam konsep Kuhn, paradigma adalah “contoh-contoh” 
(exemplars) yang dimiliki bersama dan “konstelasi komitmen” 
(constellation of commitments) yang menjadi kerangka berpikir dan 
pandang bagi anggota komunitas ilmiah tertentu di dalam mendekati, 
memecahkan, atau menjelas persoalan pokok (subject matters) yang 
terdapat di dalam domain disiplin keilmuannya (Kuhn, 2001:171, 176). 
Karenanya, sebuah paradigma keilmuan adalah kesepakatan atau 
komitmen bersama dari para anggota komunitas ilmiah tertentu, dan 
sekaligus menyediakan dan memberikan kepada setiap anggota komunitas 
ilmiah “kerangka yang sama” (konsep, pandangan, dan/atau prosedur) 
di dalam: (1) menetapkan, mendekati, menjelaskan, memprediksi realitas 
dan memecahkan enigma-enigma keilmuan yang menjadi domain disiplin 
ilmu dan pendidikannya; (2) merumuskan pertanyaan-pertanyaan; (3) 
memfokuskan   data-data   yang   perlu  dikumpulkan dan dikaji, (4) memilih   
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dan menentukan eksperimen-eksperimen, praktik-praktik, atau ikhtiar-
ikhtiar keilmuan yang harus dilakukan untuk mendapatkan data, (5) cara-
cara menafsirkan dan memaknai data, dan (6) merumuskan hukum, 
prinsip, teori, konsep, dan/atau fakta-fakta ilmiah dari disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan (Gardner, 1975).  

Dalam pengertian seperti itu, paradigma dalam pemikiran Kuhn 
bersifat “sosiologis”, sebuah “konstruksi sosial” yang dibangun 
berdasarkan komitmen atau kesepakatan bersama—bukan personal—dari 
seluruh anggota kemunitas suatu disiplin ilmu dan pendidikan ilmu tertentu. 
Dalam wacana keilmuan mutakhir, epistemologi Kuhnian ini dikenal 
sebagai “epistemologi sosial”, yakni sebuah epistemologi tentang 
signifikansi ilmu dan peroses pembentukannya dilihat dari tingkat 
keberterimaannya di tataran komunitas ilmiah, bukan pada tataran 
kebenran individual atau personal. Epistemologi ini merupakan antitesis 
dari epistemologi yang ada dan digunakan selama ini, yaitu “epistemologi 
genetik” dari Jean Piaget. 

Dalam pengertian seperti itu, maka paradigma tidak identik dengan 
struktur konseptual dan/atau struktur sintaktikal (akan dibahas nanti). 
Paradigma memang terdiri dari dan diciptakan atau dibangun dari struktur-
struktur konseptual dan prosedural yang ada di dalam suatu disiplin ilmu 
dan pendidikan ilmu; atau dengan kata lain struktur konseptual dan 
prosedural menjadi dasar bagi pembentukan sebuah paradigma keilmuan. 
Paradigma sebagai pembentuk kesamaan kerangka konseptual, cara 
pandang, dan/atau prosedur ilmiah kepada setiap komunitas ilmiah untuk 
melakukan ikhtiar-ikhtiar keilmuan, mirip dengan apa yang di dalam teori 
psikologi kognitif disebut “operasi meta-kognitif” atau “strategi kognitif” 
(Bruner, 1971; Gagne, 1977), “strategi metakognitif (Cornbleth, 1991:41), 
fungsi eksekutif atau struktur kontrol” (Greeno & Bjork, 1973); 
“kemampuan pengelolaan-diri” (Skinner, 1968); dan/atau “aktivitas 
matemagenik” (Rothkopf, 1971); yakni kesadaran atau pengetahuan 
seseorang terhadap proses-proses kognitifnya sendiri, yang mencakup 
pengetahuan strategik/fungsi eksekutif/struktur kontrol atau kontrol 
terhadap: (a) aktivitas atau proses kognitif; (b) tugas-tugas kognitif, 
termasuk pengetahuan tentang penggunaan pengetahuan tersebut untuk 
melakukan adaptasi secara tepat sesuai dengan dengan kondisi dan 
operasi-operasi kognitifnya; dan (c) pengetahuan-diri; yang dipandang 
penting oleh seseorang di dalam melakukan koordinasi dan kontrol ketika 
sedang mempelajari dan memecahkan masalah.  

Dengan demikian, paradigma, seperti halnya fungsi eksekutif, 
pengetahuan strategik, atau struktur kontrol di dalam teori kognitif, adalah 
memberikan ketetapan atau kesatuan kerangka mengenai cara, strategi, 
atau teknik manipulasi konseptual atau paradigmatik tentang apa yang 
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mesti atau seharusnya digunakan terhadap unsur-unsur di dalam struktur 
konseptual dan struktur prosedural, ketika para anggota komunitas ilmuwan 
dan profesional  suatu disiplin ilmu dan pendidikan memandang realitas 
atau memecahkan masalah-masalah yang di hadapi. Paradigma apa yang 
digunakan sebagai cara, strategi, atau teknik manipulasi konseptual atau 
paradigmatik, selanjutnya akan menentukan seorang ilmuwan dan 
profesional  di dalam memilih dan menetapkan unsur-unsur struktur 
konseptual dan prosedural yang dipandang “lebih tepat” digunakan untuk 
mendekati, memecahkan, dan sekaligus menjelaskan realitas atau masalah 
keilmuan yang dihadapi, secara signifikan, terpercaya, dan atau absah. 
Dalam hal ini, bukan struktur konseptual dan prosedural yang menentukan 
keabsahan, keterpercayaan, atau signifikansi sebuah pendekatan, 
pemecahan, dan penjelasan, melainkan paradigma. Singkatnya, struktur 
konseptual dan prosedural tadi lebih berfungsi sebagai instrumen dari 
paradigma.  

Secara reduktif, Kuhn (2001:176-182) membagi paradigma menjadi 
empat jenis, yaitu:  

(1) paradigma simbolik atau “generalisasi simbolik”, yaitu generalisasi-
generalisasi yang menyimbolkan atau melambangkan sebuah bentuk 
pendekatan, pemecahan, dan penjelasan atas realitas atau enigma-
enigma yang dihadapi dalam suatu pola yang logis dan matematis. 
Paradigma jenis ini dapat berupa rumus-rumus simbolik, misalnya 
dalam sains seperti ada rumus hukum Joule-Lenz, H = RI2, yang 
merupakan bentuk generalisasi simbolik tentang perilaku panas, arus, 
dan tahanan. Dalam bentuk kata-kata, generalisasi simbolik misalnya 
“belajar adalah pasangan antara stimulasi dan respon” yang 
merupakan hukum dalam paradigma perilaku atau behaviorisme. 
Generalisasi  simbolik ini dapat berfungsi sebagai “hukum” (legislatif) 
juga “definisi” (definisional). 

(2) paradigma metafisis atau bagian metafisis dari paradigma, yakni 
kapercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan kepada model 
tertentu, yang memungkinkan dan membolehkan para ilmuwan dan 
profesional  membuat dan menggunakan bentuk analogi-analogi dan 
metafora-metafora yang dikehendaki tentang realitas dan enigma-
enigma yang dihadapi. Seperti generalisasi simbolis, paradigma 
metafisis ini juga berfungsi sebagai bentuk pendekatan, pemecahan, 
dan penjelasan atas realitas atau enigma-enigma yang dihadapi, tetapi 
lebih berdasarkan pada suatu kepercayaan atau keyakinan tertentu. 
Contoh paradigma metafisis dalam sains misalnya, “panas adalah 
energi kinetik dari bagian-bagian yang membentuk tubuh”, atau 
seperti “realitas adalah konstruksi subyektif manusia” seperti 
diyakini di dalam paradigma kognitif Piagetian.  
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(3) nilai-nilai, yaitu paradigma yang didasarkan pada nilai-nilai bersama 
disepakati secara luas oleh seluruh atau berbagai komunitas disiplin 
ilmu dan pendidikan sebagai kriteria esensial, mendalam, atau 
kaidah-kaidah dasar. Paradigma dalam artian nilai-nilai memberikan 
“prakiraan” kepada seluruh anggota komunitas ilmiah tentang apa 
dan bagaimana sebuah ikhtiar dan karya keilmuan diakui sah atau 
signifikan secara keilmuan. Nilai-nilai paradigmatik tersebut adalah: 
(a) akurat; artinya benar-benar atau tepat melakukan prakiraan, 
memiliki marjin kesalahan yang masih bisa ditoleransi dalam artian 
sejauh ia konsisten dengan syarat-syarat utama yang harus 
dipenuhi; (b) sebagai pemecah teka-teki keilmuan; artinya bahwa 
konsep atau prosedur yang digunakan mampu merumuskan dan 
memecahkan enigma-enigma atau persoalan-persoalan keilmuan 
yang dihadapi; (c) sederhana; tidak berbelit-belit sehingga bisa 
mengaburkan; (d) memiliki konsistensi-internal; tidak ambiguitas, 
memiliki keajekan di dalam struktur internalnya; (e) logis; masuk 
akal, sesuai dengan logika penalaran akal, atau rasional, serta 
selaras dengan teori-teori lain yang sekarang diakui dan disepakati 
penggunaannya; dan (f) bermanfaat; atau berguna bagi komunitas 
ilmiah dan juga masyarakat umum. 

(4) Eksemplar, yaitu contoh-contoh bersama tentang “pemecahan 
masalah nyata” yang dilakukan oleh para pemraktik ilmu, dan 
“pemecahan masalah teknis” yang ditemukan oleh para ilmuwan 
dan profesional  seperti terdapat di dalam kepustakaan ilmiah 
berkala (mis. jurnal) di dalam mendekati, memecahkan, dan 
menjelaskan realitas atau pokok-pokok persoalan keilmuan. 
Eksemplar atau contoh-contoh bersama ini kemudian memberikan 
sebuah kesepakatan atau komitmen kolektif di tingkat komunitas 
tentang konsep dan prosedur ilmiah ketika mendekati, memecahkan, 
dan menjelaskan realitas atau pokok-pokok persoalan keilmuan. 
Dalam konsep Kuhn, eksemplar inilah yang dipandang sebagai 
paradigma yang memiliki komitmen terluas dibandingkan dengan 
jenis-jenis sebelumnya. 

Mengidentifikasi paradigma-paradigma di dalam disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan terasa sangat sukar. 
Sejauh yang bisa dicermati dari perkembangan disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan, belum pernah ada klaim-klaim yang 
tegas mengenai paradigma apa saja yang pernah menjadi konstellasi 
komitmen bersama di kalangan pakar disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan. Namun demikian, dengan memahami 
apa yang dimaksudkan oleh Kuhn tentang konsep paradigma, dan sejauh 
bisa dicermati dari dinamika pemikiran yang berkembang dan dicapai    
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oleh komunitas pendidikan yang kemudian dipandang menyediakan 
“kerangka yang sama” (konsep, pandang, dan/atau prosedur) di dalam 
mendekati, memecahkan, dan menjelaskan realitas atau pokok-pokok 
persoalan di dalam disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan, dapat diidentifikasi sebanyak lima paradigma, yaitu: (1) 
paradigma perilaku (behaviorisme), (2) paradigma kemanusiaan 
(humanisme), (3) paradigma kognitif, (4) paradigma sosio-kultural; dan 
(5) paradigma integratif.   

 

A. Paradigma Behaviorisme (Perilaku) 

Paradigma perilaku ini merupakan paradigma pertama dalam 
sejarah perkembangan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan, yang muncul sejak medio abad 19. Dibangun dan 
dikembangkan dari eksemplar hasil-hasil penelitian psikologi dari Ivan 
Pavlov, E. L. Thorndike, J. B. Watson, dan E. R. Guthrie. Aplikasi 
eksemplar-eksemplar tersebut dalam disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan pertama kali dilakukan oleh B. F. 
Skinner yang dianggap sebagai “the grandfather of behaviorism".  

Objek kajian disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan  menurut paradigma ini adalah karakteristik “struktur perilaku 
lingkungan” yang berkaitan dan mengkondisikan “struktur perilaku 
siswa”. Sedangkan pokok persoalan yang harus dikaji adalah “hubungan 
fungsional” antara struktur perilaku lingkungan dengan struktur perilaku 
siswa dalam berbagai situasi atau konteks pendidikan. Kedua struktur 
perilaku dan hubungan fungsional keduanya tersebut adalah fakta ilmiah 
dari disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan  yang 
bisa diamati. Karena itu, untuk dapat menjelaskan, dan memecahkan 
persoalan pendidikan, pemahaman tentang struktur perilaku manusia harus 
menganalisis atau mengkaji “struktur perilaku lingkungan” sebagai faktor 
terpenting dalam pendidikan. Struktur perilaku tersebut terdiri dari: fisikal 
(benda, bahan belajar, kurikulum, media, dsb); aktivitas (perkataan, 
tindakan, perlakuan, tugas, latihan, dsb); dan non-fisik (keyakinan, 
pemikiran, gagasan, persepsi, kultur, tradisi, dsb). 

Asumsi epistemologis yang mendasari paradigma perilaku ini  
adalah bahwa struktur perilaku individu bukanlah sesuatu yang ada  
dengan sendirinya (as given) melainkan “berhubungan” (connected)     
dan “dikondisikan” (conditioned) oleh faktor lingkungan eksternal. 
Maksudnya, apapun bentuk perilaku individu tidak dikondisikan atau 
didasarkan pada apa yang terdapat di dalam diri orang itu, melainkan 
sebagai    tanggapan   atau   respon   yang   terkondisi    (conditioned 
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response) atau tanggapan atau respon yang terkait (connected 
response) dengan lingkungan eksternal. Dengan kata lain, struktur 
perilaku seseorang juga perubahan-perubahan yang terjadi tidak lepas 
dari keterkaitan atau dikondisikan oleh struktur perilaku lingkungan dan 
perubahan-perubahan yang terjadi. Karena itu, untuk memahami, 
menjelaskan, dan memecahkan masalah-masalah struktur perilaku 
individu harus dipahami dari struktur-struktur kondisi lingkungan yang 
membentuknya, dan/atau perubahan-perubahan yang terjadi di dalam 
lingkungan itu. Kebutuhan dan minat yang terdapat pada diri setiap 
individu pun bukan merupakan sesuatu yang diberikan begitu saja (as 
given), melainkan harus diubah dan dimanipulasi oleh proses-proses 
eksternal hingga menjadi faktor keunggulan; dan proses tersebut adalah 
pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan hakikatnya adalah penciptaan 
lingkungan eksternal yang mampu menstimulasi atau merangsang 
seseorang untuk memberikan respon atau tanggapan dan mengubah 
perilakunya. Pendidikan adalah metode untuk melakukan perubahan 
atau modifikasi perilaku individu dengan cara menciptakan atau 
membangun sebuah lingkungan belajar yang memungkinkan terjadinya 
peningkatan probabilitas individu untuk berperilaku secara benar dan 
layak. Berdasarkan asumsi tersebut, paradigma perilaku memposisikan 
subyek pendidikan (guru atau siswa) sebagai “penerima pasif” (passive 
recipient) terhadap apapun bentuk perilaku dari luar. 

Struktur perilaku internal seseorang dalam kaitannya dengan 
struktur perilaku lingkungan eksternal, menurut paradigma perilaku 
dibagi menjadi dua, yaitu: (1) struktur perilaku yang tak terkondisi 
(unconditioned behavior), dan (2) struktur perilaku yang terkondisi 
(conditioned behavior). Kedua struktur tersebut saling berpasangan  
atau berhubungan, artinya struktur perilaku eksternal (rangsangan)  
yang tak terkondisi berpasangan atau berhubungan dengan struktur 
perilaku internal (tanggapan) pun tak terkondisi; sebaliknya struktur 
perilaku eksternal (rangsangan) terkondisi berpasangan atau 
berhubungan dengan struktur perilaku internal (tanggapan) yang juga 
terkondisi.  

Kondisi perilaku lingkungan yang terkondisi dicirikan oleh adanya: 
(1) kebermaknaan tertentu (a particular meaning) dari struktur        
perilaku lingkungan atau stimulasi, terlepas apakah stimulasi tersebut 
berupa sesuatu yang sebenarnya atau sebagai “stimulasi pengganti” 
(stimulus substitution) (Pavlov); (2) pemadaman (extinction) reflek        
atau tanggapan secara terkondisi tanpa perlu dipelajari sebelumnya, 
karena stimulasi yang diterima diassosiasikan sebagai sebuah  
pengalaman tak menyenangkan (Watson); (4) kedekatan hubungan 
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(contiguity of association) antara stimulasi dan tanggapan (Guthrie); (3) 
kepuasaan (satisfying) yang diperoleh dari situasi stimulasi yang diterima 
(Thorndike); (4) perulangan (repetition) hubungan antara stimulasi dan 
rangsangan dilakukan atau dipraktikkan (Thorndike); (5) pemberian 
penguatan (reinforcement) terhadap tanggapan yang muncul (Skinner). 

Prinsip-prinsip pendidikan dari paradigma perilaku dirumuskan 
dalam bentuk sejumlah prosedur yang memungkinkan probabilitas 
perubahan perilaku atau perilaku-perilaku baru pada diri seseorang. 
Prosedur-prosedur tersebut adalah: 

a) pembentukan (shaping) atau prakiraan berurutan (successive 
approximations). Dalam hal ini, lingkungan terlebih dahulu menentukan 
perilaku atau hasil akhir yang diharapkan atau diinginkan, kemudian 
menentukan langkah-langkah atau perlakuan-perlakuan yang 
diperlukan secara berurutan, selangkah demi selangkah, hingga 
akhirnya seseorang mencapai perilaku atau hasil akhir yang diharapkan 
atau diinginkan. 

b) pemodelan (modeling), yakni memberikan stimulasi berupa sosok, 
contoh, bahasa, gaya, dsb. yang diharapkan bisa dijadikan model yang 
bisa ditiru oleh seseorang dan kemudian dijadikan pola perilaku dirinya. 
Dalam kaitan ini, Bandura berhipotesis bahwa “manusia memiliki 
kecenderungan untuk merekam dan menyimpan respon-respon 
kejadian-kejadian atau simbolik yang dirasakan tatkala dia melihat 
perilaku-perilaku model, dan kemudian mengimitasi dalam perilakunya”. 

c) Pemberian konsekuensi terhadap perilaku yang dilakukan 
(behavioral consequences), dengan cara menstimulasi dan 
mempengaruhi seseorang untuk bertanggung jawab dan        
melakukan pengendalian-diri dengan cara memahamkan dan 
menyadarkan mereka terhadap berbagai konsekuensi yang akan 
diterima ketika mereka melakukan suatu perilaku atau perbuatan 
tertentu. Apabila kedua metode sebelumnya lebih menekankan      
“faktor eksternal”, maka metode ini lebih menekankan “faktor internal”, 
atau bersifat “stimulasi dari dalam diri seseorang sendiri”       
(stimulation from within). Konsekuensi perilaku bisa bersifat alamiah 
(natural behavioral consequences), yakni konsekuensi yang      
biasanya kerap terjadi di dalam realitas kehidupan keseharian; dan 
konsekuensi perilaku yang bersifat logis (logical behavioral 
consequences) yakni konsekuensi yang diarahkan dan      
diprogramkan oleh guru (Balson, 1992:122-142). Metode ini    
merupakan pandangan mutakhir dari paradigma perilaku dalam    
disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan .   
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Eksemplar-eksemplar yang menjadi dasar pembentukan   
paradigma perilaku tersebut, terutama berasal dari Skinner yang 
menekankan arti penting pemberian penguatan secara berkesinambungan, 
dan dilanjutkan dengan pemberian pemantapan melalui serangkaian 
repetisi atau reproduksi lebih jauh melalui ikhtiar-ikhtiar dan karya-karya 
dari para pakar dari paradigma perilaku ini. Bentuk-bentuk penguatan 
yang dikemukakan oleh para pakar dari paradigma perilaku ini, antara lain: 
(1) penggunaan pernyataan pemandu (prompts) terutama apabila 
situasinya baru, yang diajukan oleh Becker, Engelman & Thomas, Biehler; 
Deterline; dan Markle; (2) penguatan sosial; objek-objek fisik (tokens) 
seperti uang, nilai, peringkat, harga, dsb.; aktivitas seperti permainan 
bebas, mendengarkan musik, berwisata, yang diajukan oleh Gentile, 
Frazier, & Morris, Premack; (3) pemberian pujian (reward) kepada 
seseorang di depan teman-temannya, seperti dikemukakan oleh 
Havighurst; (4) mengidentifikasi berbagai kemungkinan bentuk penguatan 
sesuai dengan berbagai kondisi seseorang, yang dikemukakan oleh 
Blackham & Silberman. Selain itu para pakar perilaku juga berhasil 
menyusun jadual waktu pemberian penguatan yang dipandang tepat, 
seperti: (1) pemberian penguatan yang bersifat segera (immediately 
reinforcement) setelah tanggapan yang diberikan benar, seperti 
dikemukakan oleh Biehler, Lefrancois; (2) penguatan dengan sistem 
penjadualan yang berkesinambungan (continous schedules) atau  
sistem penjadualan berjangka (intermittent schedules), dari Skinner. 
Sementara itu, Gagne (1977) memberikan eksemplar penting tentang 
pemberian penguatan dalam bentuk penciptaan kondisi belajar dilihat 
dari dimensi-dimensi hasil belajar. 

Dalam perkembangan selanjutnya, paradigma perilaku ini tidak 
hanya menjadi kerangka pikir, pandang, dan prosedur dalam memahami 
perilaku fisikal, melainkan juga telah menjangkau ke dalam perilaku berpikir 
seseorang, yang juga melahirkan sejumlah teori penting dalam kelompok 
paradigma perilaku. Secara umum, teori-teori yang dikembangkan 
berdasarkan paradigma perilaku ini di antaranya mencakup: (1) teori 
belajar dan pembelajaran; (2) teori kurikulum; (3) teori desain 
pembelajaran; (4) teori komunikasi pembelajaran; dan (5) teori penilaian. 

Teori-teori belajar dan pembelajaran, khususnya berkaitan 
dengan modifikasi perilaku individu antara lain: (1) teori       
“pengkondisian klasik” (classical conditioning) dari Pavlov, Watson,     
dan Guthrie; yang menyatakan bahwa perilaku seseorang terjadi karena 
adanya kecocokan atau keterpasangan antara stimulasi dan       
tanggapan, dan  bahwa  sekuensi perilaku seseorang cenderung diulang  
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dengan pola yang sama apabila kondisi-kondisi stimulasi yang diterima 
juga memiliki kesamaan dalam pola-polanya; (2) teori “keberhubungan” 
(connectionism) dari Thorndike, yang menyatakan bahwa struktur perilaku 
seseorang dibentuk atau dikondisikan oleh hubungan-hubungan antara 
stimulasi dan tanggapan, yang disertai dengan ganjaran (rewards) positif 
atau negatif. Di dalam teori ini, Thorndike mengajukan dua prinsip, yaitu: 
“hukum sebab-akibat” (law of effect) dari Thorndike, yang menyatakan 
bahwa tanggapan terjadi dan semakin meningkat apabila situasi stimulasi 
yang diterima mengakibatkan “kepuasaan”; dan “hukum latihan” (law of 
effect) juga dari Thorndike, yang menyatakan bahwa rangsangan akan 
semakin kuat apabila diberikan latihan-latihan yang berulang-ulang 
(repetition); dan (3) teori  pengkondisian respon tertentu (operant 
conditioning) dari Skinner, yang menyatakan bahwa probabilitas perilaku 
tanggapan akan terjadi semakin meningkat apabila setelah tanggapan 
muncul, segera dilanjutkan dengan pemberian “penguatan” 
(reinforcement). 

Sedangkan teori-teori perilaku terutama yang berorientasi pada 
pengembangan kognitif di antaranya: (1) Teori Kondisi Belajar, dari 
Gagne; Kohler dan Koffka, Wertheimer, yang merupakan proponen 
utama dari Teori Gestalt yang menekankan pada proses-proses kognitif 
tingkat tinggi di kalangan behaviorisme; (2) Teori Perilaku Bertujuan” 
(purposive behaviorism) dari Tolman yang berupaya menjembatani 
antara teori behaviorisme dan kognitif; (3) Teori Reduksi Pengarah” 
(drive reduction), dari Hull yang memasukkan arti penting variabel 
pengacau (intervening variables) seperti: pengarah awal, perangsang, 
penghambat, dan latihan awal (kekuatan kebiasaan); (4) Teori 
Sampling Rangsangan (Stimulus Sampling) dari Ester yang 
menegaskan bahwa respon yang dipelajari merupakan sampel dari 
unsur-unsur stimulasi yang mungkin dialami, variasi-variasi (acak atau 
sistematik) yang terdapat di dalam unsur-unsur stimulus bergantung 
pada faktor-faktor lingkungan atau perubahan-perubahan yang terjadi di 
dalam organisme; dan (5) Teori Belajar Tuntas dari Carroll yang 
kemudian dikembangkan lagi oleh Bloom.  

Teori-teori kurikulum di antaranya; (1) Subject-Matter 
Curriculum dan Kurikulum Terpisah dari Bobbitt, NEA (National 
Education Association), dan NSSE (National Society for the Study of 
Education’s) yang menekankan pada penguasaan materi (content 
oriented); (2) Kurikulum Modular dari Bloom dan Block yang 
menekankan pada ketuntasan individu mempelajari bahan-bahan yang 
diberikan dalam waktu yang telah ditentukan. 

Teori-teori desain pembelajaran, di antaranya: (1) Desain 
Pembelajaran Berprogram dari Skinner; (2) Desain Pembelajaran 
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Individual dari Posleithwait & Keller; (3) Desain Pembelajaran 
Terkondisi dari Gagne, Glaser, & Travers; (4) Desain Pembelajaran 
Tuntas dari Wahburn dan Morrison, yang kemudian dikembangkan lebih 
lanjut oleh Carroll & Bloom; (5) Desain Pembelajaran Langsung dari 
Bloom & Block yang menekankan pada penciptaan lingkungan 
pembelajaran terstruktur dan berorientasi akademik; (6) Desain 
Pembelajaran Kontrol-Diri dari Resnick, Bereiter & Englemann, 
Osborn, dan Bushall yang menekankan pada pengembangan situasi 
sosial dan personal siswa;  

Teori-teori komunikasi pembelajaran, di antaranya: Teori 
Komunikasi Linear dari Shannon & Weaver, yang menekankan pada 
proses komunikasi satu arah (one way communication).   

Teori-teori penilaian, di antaranya: (1) Teori Penilaian 
Terstandar dari Binet & Simon, Terman, Thorndike, untuk mengukur 
prestasi belajar (Lapp, 1975,  Longstree & Shane, 1993); yang 
kemudian melahirkan bentuk-bentuk tes terstandar skala nasional, 
seperti: California Achievement Tests, Iowa Test of Basic Skill, 
Metropolitan Achievement Tests, Scholarship Test, College Admissions 
testing, Published Test Batteries, Testing for Accountability, Statewide 
Testing, National and International Assessment, dan National Every 
Pupil Test, yang berlaku sejak tahun 1930-awal 1990an (Longstreet & 
Shane, 1993:28; Stiggins, 1994:24-26). Dua jenis tes terstandar yang 
terkenal adalah Tes Terstandar Acuan Norma (PAN) dan Tes 
Terstandar Acuan Kriteria (PAP) dengan berbagai bentuknya. Teori 
penilaian terstandar dan implementasinya tersebut, mulai dikembangkan 
sejak tahun 1930an di Amerika Serikat hingga awal tahun 1990an; dan 
sejak itu mulai diperkenalkan dan dikembangkan teori penilaian autentik 
yang lebih berpusat pada siswa. 
 

B. Paradigma Humanisme (Kemanusiaan) 

Paradigma kemanusiaan ini merupakan paradigma kedua dalam 
sejarah perkembangan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin 
ilmu pendidikan , yang muncul pada tahun 1940an. Awalnya paradigma 
kemanusiaan ini, masih merupakan pemikiran filosofis dari A. Maslow, 
C. Rogers, E. Fromm, A. Combs, dan P. Freire. Akan tetapi kemudian, 
dan baru pada tahun 1970an paradigma ini menjadi terkenal melalui 
sebuah gerakan yang dikenal sebagai “psychological education” yang 
membawa isu sentral tentang peningkatan motivasi, lokus kontrol 
internal, berpikir kreatif, kepekaan personal, harga-diri, identitas, dan 
aspek-aspek lain dari fungsi-fungsi manusia (Alschuler, dalam Dembo, 
1977:317-318).  
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Sesuai dengan isu sentral yang dicanangkan oleh gerakan 
psikologi pendidikan tersebut, menurut paradigma ini objek kajian 
disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan  adalah: 
“struktur dunia perseptual” dan “struktur kebutuhan dan dorongan 
dasar alamiah” manusia. Struktur dunia perseptual manusia terdiri dari 
persepsi, keyakinan, pikiran, perasaan, kebutuhan, konsep-diri, atau 
tujuan personal; sedangkan struktur kebutuhan atau dorongan dasar 
alamiah, seperti: rasa ingin tahu (sense of curiosity); hasrat ingin 
mebuktikan secara nyata apa yang sedang dan sudah dipelajari (sense 
of reality); keberminatan pada sesuatu (sense of interest); dorongan 
untuk menemukan sendiri (sense of discovery); dorongan berpetualang 
(sense of adventure); dan dorongan menghadapi tantangan (sense of 
challenge). Sedangkan pokok persoalan yang harus dikaji menurut 
paradigma kemanusiaan ini adalah interrelasi antara “tindakan 
manusia” dengan “struktur dunia perseptual” dan “struktur 
kebutuhan dan dorongan dasar alamiah”nya dalam berbagai situasi 
atau konteks pendidikan (Dembo, 1977, Huitt, 2001).  

Asumsi epistemologis yang mendasari paradigma kemanusiaan 
adalah, bahwa setiap manusia memiliki kapasitas alamiah untuk 
mendidik dirinya sendiri, karena setiap manusia memiliki dorongan-
dorongan dasar alamiah. Pendidikan adalah proses atau aktivitas untuk 
mengembangkan kapasitas alamiah yang terdapat di dalam diri setiap 
manusia. Pendidikan adalah aktivitas yang memungkinkan setiap 
individu untuk menciptakan atau membangun makna-makna personal 
dan kaitan-kaitan penuh makna antara informasi/perilaku baru yang 
diperoleh dengan makna-makna personal yang sudah terdapat dan 
menjadi miliknya. Pendidikan karenanya, akan bermakna manakala 
ditempatkan dalam konteks “perilaku dari dalam” (inner behavior)  
seperti pengertian, pandangan, atau dunia perseptual, perasaan, 
keyakinan, dan tujuan-tujuan individu sendiri daripada di dalam konteks 
yang mengitarinya. Dengan kata lain, apa dan bagaimana individu 
berpikir, berasa, bersikap, dan berperilaku merupakan faktor mendasar 
bagi terjadinya proses pendidikan; atau apabila di dalam diri individu 
sendiri muncul kesadaran untuk melakukan rekonstruksi atau  
perubahan terhadap inner behavior-nya sendiri. Tujuan akhir dari setiap 
aktivitas pendidikan bagi setiap individu adalah aktualisasi-diri (self-
actualization) dan kepurnaan-diri (self-fulfillment) dari seluruh  
kebutuhan dan kapasitas dasarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
pendidikan harus memberikan bantuan yang diarahkan pada 
pengembangan 6 (enam) dorongan dasar yang secara alamiah atau 
fitriah terdapat pada diri setiap pebelajar; dengan menyediakan  
berbagai fasilitasi yang dibutuhkan oleh pebelajar. 
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Menempatkan fitrah kemanusiaan individu dalam konteks 
pendidikan, tidak identik dengan “individualisme”. Ditegaskan oleh 
Dewantara, karena sesungguhnya bahwa menurut “kodrat”-nya setiap 
individu adalah pribadi integral, utuh, dengan segala keunikan fitriahnya 
(bakat, kemampuan, watak, minat, kebutuhan, dsb) sebagai anugrah 
tertinggi Tuhan yang dinisbatkan kepada setiap manusia sejak dilahirkan 
ke dunia. Kodrat alam atau fitrah alamiah manusia tersebut harus 
dihormati, dihargai, dan dijunjung tinggi bukan karena alasan 
“individualisme”, melainkan karena itulah “Hukum Kodrat”, yaitu norma 
moral yang tetap dan abadi yang telah ditetapkan oleh Tuhan atas diri 
setiap manusia, serta diyakini sebagai hukum tertinggi yang mengatasi 
semua hukum ciptaan manusia sebagai makhlukNya. Tujuan utama 
pendidikan menurut paradigma psikologis adalah membantu dan 
memfasilitasi setiap anak agar sejalan dengan hukum kodratnya, dan 
norma-norma moral yang tetap dan abadi (Tim, 1965).  

Paradigma kemanusiaan ini bersifat diametral dari paradigma 
perilaku. Bila paradigma perilaku cenderung melihat perilaku atau 
tindakan manusia sebagai dampak dari atau sikap reaktif terhadap 
lingkungan yang ada di luar dirinya; sementara pradigma kemanusiaan 
lebih melihat perilaku atau tindakan manusia ditentukan oleh dirinya 
sendiri atau disebabkan oleh dunia perseptual dan dorongan-dorongan 
alamiah yang terdapat di dalam dirinya sendiri. Dalam disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan , di antara kedua 
pradigma ini terdapat kesenjangan ideologi di dalam memandang 
“perilaku atau tindakan manusia”. Kesenjangan ideologis ini pula yang 
melahirkan debat akademik yang intensif antara Skinner dan Rogers di 
tahun 1950an (Dumbo, 1977). Skinner memandang bahwa masa lalu 
dan kondisi lingkunganlah yang membentuk perilaku atau tindakan 
manusia; sementara Rogers berpandangan bahwa manusia bukanlah 
hewan yang harus bergantung pada lingkungan, karena manusia tidak 
sama dengan binatang, manusia memiliki kebebasan untuk membuat 
pilihan-pilihan tentang apa yang dipandang bermakna atau terbaik bagi 
dirinya sendiri. Lingkungan tidak berarti apa-apa bagi manusia, sejauh 
tidak memiliki arti atau makna baginya, atau tidak mengalami 
personalisasi di dalam diri manusia. 

Seperti pada paradigma perilaku, di dalam paradigma 
kemanusian pun ada perbedaan penekanan tentang faktor terpenting 
dalam pendidikan, serta bagaimana menjelaskan dan memecahkan 
persoalan-persoalan dalam proses pendidikan. Combs lebih 
menekankan pada arti penting pemahaman dan pengkajian terhadap 
struktur dunia perseptual manusia; Maslow lebih menekankan pada   
arti penting pemahaman dan pengkajian terhadap struktur kebutuhan 
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dan dorongan dasar manusia; Kolesnik lebih menekankan pada arti 
penting pemahaman dan pengkajian terhadap kepuasan, 
kebermaknaan, atau keberkaitan secara personal dari struktur 
lingkungan pendidikan (bahan ajar, kurikulum, aktivitas, media, dsb); 
sementara Rogers lebih menekankan pada arti penting pemahaman 
dan pengkajian terhadap kebebasan manusia untuk “beraktualisasi-
diri” (self actualization) dan mencapai “kesempurnaan-diri” (self-
fulfillment) sebagai motivasi dasar dari kehidupan dan eksistensi 
manusia. Pandangan ini juga menjadi posisi dasar dari pemikiran 
Dewey (1964) tentang demokratisasi pendidikan. 

Sejumlah eksemplar-eksemplar dari paradigma kemanusiaan 
yang dihasilkan, dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu: (1) 
pengembangan program-program afektif, dari eksemplar-eksemplar 
karya dari G. Brown; S. Crane; A. Hilman; H. Fleming; R. Montz; S. 
Simon; S. Simon, Howe, & Kirschenbaum; McClelland & Alshuler, dan 
pusat penelitian sekolah terbaik di Philadelpia. (2) pengembangan 
pendidikan terbuka, dari eksemplar-eksemplar karya Report, Walberg 
& Thomas, Barth, dan Good, Biddle, & Brophy; dan (3) gerakan 
sekolah bebas (free-school), dari eksemplar-eksemplar penelitian 
karya Summerhill, dan Neil.  
 
1. Pengembangan program-program afektif 

Penelitian Brown, pendiri Pusat Pendidikan Humanistik di 
Universitas California, Santa Barbara, berhasil menemukan cara agar 
siswa dapat terlibat secara personal di dalam mempelajari materi 
pelajaran. Cara tersebut disebutnya proses “pendidikan terpadu” 
(confluent education), yaitu proses pendidikan yang mengintegrasikan 
antara pengalaman afektif ke dalam pembelajaran kognitif. Eksemplar 
karya Brown terdapat di dalam bukunya “Human Teaching for Human 
Learning”. Crane, dalam karyanya “The Red Badge of Courage” 
melakukan replikasi terhadap eksemplar penelitian Brown tentang teori 
pendidikan terpadu dalam bentuk pengembangan unit-unit 
pembelajaran bahasa Inggris pada siswa kelas 12. Hilman, seorang 
guru berhasil mengembangkan cara untuk meningkatkan pengertian 
anak tentang novel dan kesadaran interpersonalnya melalui latihan-
latihan diskusi tentang konsep diri mereka sendiri mengenai keberanian, 
keteguhan hati, dan ketakutan. Dengan pola yang sama dengan Crane, 
Fleming menghasilkan eksemplar penelitian tentang signifikansi 
latihan-latihan dan diskusi-diskusi tentang: pahlawan di dalam novel, 
kerjasama dan kehidupan berbagai kelompok, dalam membangun 
kemampuan anak membuat analog-analog berdasarkan pengalaman 
mereka sendiri tentang penerimaan dan penolakan sosial.  
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Montz, juga menyediakan eksemplar penelitian tentang 
pendidikan terpadu model Brown pada unit matapelajaran IPS kelas 9, 
dalam bentuk latihan-latihan afektif tentang cara “menemukan diri-
sendiri” melalui pemahaman terhadap foto-foto yang dipilih dari buku 
bergambar karya Edward Steichen “The Family of Man” yang 
memaparkan tentang teori-teori tentang hakikat manusia, dan 
pernyataan tentang diri sebagai sebuah contoh manusia. Setelah 
selesai memahami foto-foto tersebut, mereka kemudian diminta 
menyatakan tentang “siapa dirinya”. Eksemplar penelitian Simon 
tentang program “klarifikasi nilai” (value clarification) yang difokuskan 
pada “proses penilaian diri”, dan bukan pada muatan nilai-nilai personal, 
juga menyediakan tentang cara membantu anak menguji nilai-nilai 
personalnya untuk membimbing mereka memahami bagaimana mereka 
memandang pilihan-pilihan dan membuat keputusan. Eksemplar karya 
bersama Simon, Howe, & Kirschenbaum, berupa program latihan-
latihan klarifikasi nilai yang berbeda yang sudah diorganisasi menjadi 79 
nilai, menyediakan beragam cara bagaimana membantu seseorang 
untuk merealisasikan aktivitas-aktivitas apa yang paling mereka 
diminati.  

Akhirnya, eksemplar penelitian karya McClelland & Alshuler, 
juga menemukan cara-cara melatih kemampuan anak membuat 
keputusan melalui permainan peran, diskusi-diskusi, dan permainan-
permainan yang mensimulasikan tentang cara membuat keputusan dan 
mengambil risiko dalam hidup keseharian. Sedangkan Pusat Penelitian 
Sekolah Terbaik di Philadelpia, berhasil mengembangkan sebuah 
program “Latihan Pencapaian Kompetensi” (Achievement 
Competence Training = ACT) yang dirancang untuk mencapai 
kompetensi-kompetensi personal, dan mengembangkan tingkatan-
tingkatan aspirasi yang lebih realistik dan kepekaan kontrol internal 
yang lebih besar. Di dalam program tersebut juga dirumuskan sebanyak 
enam langkah, yaitu: (1) kajian tentang diri, (2) merumuskan gagasan-
gagasan tentang tujuan yang akan dicapai, (3) menyusun perangkat 
sebuah tujuan, (4) membuat perencanaan, (5) pelaksanaan, dan (5) 
penilaian. Hasil pengembangan program yang melibatkan lebih dari 
3.000 siswa tersebut menunjukkan bahwa program tersebut berhasil 
mempertemukan tujuan-tujuan program. 

 

2. Pengembangan pendidikan terbuka 

Report, menghasilkan sebuah eksemplar penelitian tentang 
pengembangan kelas terbuka sebagai sebuah model untuk 
pendidikan   dasar   di   Inggris,  yang sekaligus  merupakan  sekolah 
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terbuka pertama di Inggris. Model sekolah ini kemudian menjadi    
katalis penting dalam pengembangan sekolah-sekolah terbuka di 
Amerika Serikat. Menurut Dembo (1977:319) model sekolah         
terbuka tersebut banyak dipengaruhi oleh teori Piaget tentang belajar 
manusia. Karena dipandang model tersebut masih         
membingungkan, maka kemudian Walberg & Thomas, mengkaji      
dan sekaligus merumuskan sebanyak delapan tema di dalam 
pendidikan terbuka, yaitu: (1) provisi-provisi untuk belajar, (2) 
kebermanusiaan, penghargaan, keterbukaan, dan kehangatan, (3) 
diagnosis kejadian-kejadian belajar, (4) pembelajaran individual, (5) 
penilaian portofolio dan individual, (6) pengkajian peluang-peluang 
untuk pertumbuhan profesional, (7) persepsi-diri dari guru, dan (8) 
asumsi-asumsi tentang anak dan proses belajar. Dari kedelapan tema 
itu, yang membedakan antara kelas tradisional dan terbuka menurut 
mereka terletak pada tema-tema: kebermanusiaan, provisi-provisi 
belajar, diagnosis, pembelajaran, dan penilaian. Selain itu, salah satu 
aspek penting dari kelas terbuka adalah dalam hal penataan 
lingkungan fisik kelas, yang memungkinkan siswa dapat bekerja 
secara individual atau dalam kelompok-kelompok kecil. Berdasarkan 
kerangka tematik Walberg & Thomas, khususnya tema tentang 
asumsi-asumsi tentang anak dan proses belajar, Barth kemudian 
mengkaji dan merumuskan sejumlah asumsi-asumsi parsial tentang 
aspek-aspek: hakikat siswa dan belajar, proses dan cara 
pengembangan intelektual, kriteria dan prosedur penilaian, dan 
hakikat pengetahuan bagi individu. Akhirnya, dari hasil penelitiannya, 
Good, Biddle, & Brophy, mengidentifikasi seperangkat variabel 
berkelanjutan dan karakteristik sekolah atau kelas terbuka. Salah 
satunya adalah pembelajaran yang berpusat pada belajar atau 
aktivitas tanpa adopsi aspek-aspek lain, dan melakukan penilaian 
karya siswa dengan terlebih dahulu menjelaskan kepada mereka apa 
yang dipelajari.  

 

3. Gerakan sekolah bebas atau alternatif (free or alternative 
school) 

Sekolah bebas atau alternatif adalah sistem persekolahan       
yang dikembangkan di luar mainstream sekolah tradisional atau    
sekolah swasta, yakni kurang terstruktur dan lebih bebas. Gerakan        
ini mulai berkembang di Amerika pada tahun 1960an. Summerhill, 
adalah salah seorang proponen penting dan berpengaruh dalam 
pengembangan sekolah bebas atau alternatif, melalui laporan yang 
dibuatnya tentang asrama sekolah pendidikan bersama swasta     
(private co-educational boarding school) di Amerika. Sementara         
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Neil memberikan dasar-dasar pengembangan sekolah bebas dan 
alternatif di Inggris. Akan tetapi menurut Deal (1975), gerakan sekolah 
bebas dan alternatif ini hanya dapat bertahan selama periode 1960an, 
dan setelah itu cenderung kembali kepada model-model pendidikan 
umumnya.  

Sementara itu, tujuan pendidikan menurut paradigma ini 
mencakup 5 hal, yaitu: (1) meningkatkan kemampuan pengarahan-diri 
yang positif (positive self-direction) dan kemerdekaan-diri 
(pengembangan sistem pengaturan-diri); (2) mengembangkan 
kemampuan bertanggungjawab untuk apa dirinya belajar (sistem 
afektif dan pengaturan-diri); (3) mengembangkan kreativitas-diri 
(kemampuan berpikir berbagai); (4) meningkatkan rasa keingintahuan-
diri (perilaku untuk menjelajah, sebuah fungsi ketakseimbangan atau 
dissonansi dalam setiap sistem); dan (5) mengembangkan minat-diri 
dalam seni (terutama mengembangkan sistem afektif/emosional) 
(Gage and Berliner, dalam Huitt, 2001). Untuk mencapai tujuan pokok 
tersebut, sejumlah prinsip dasar pendidikan dirumuskan sebagai: 

(1) Pendidikan  adalah aktivitas untuk mengembangkan kapasitas 
alamiah yang terdapat di dalam diri setiap individu; menciptakan 
atau membangun makna-makna personal dan kaitan-kaitan 
penuh makna antara informasi/perilaku baru yang diperoleh 
dengan makna-makna personal yang sudah terdapat dan menjadi 
miliknya. Dalam kaitan ini pula, belajar berarti sebagai aktivitas 
memperoleh informasi baru dan kemudian menjadikan informasi 
baru tersebut tersebut sebagai pengetahuan personal (individual’s 
personalization of the new information). 

(2) pendidikan harus senantiasa ditempatkan di dalam latar suasana 
hati (mood), atau iklim pengalaman personal individu. 

(3) fasilitasi pendidikan diberikan dalam rangka membantu individu 
untuk memunculkan dan menjernihkan tujuan personalnya. 

(4) pendidikan harus didasarkan pada kepercayaan bahwa setiap 
individu mampu mengimplementasikan tujuan-tujuan personalnya 
yang dipandang memiliki makna badi dirinya. 

(5) bahan-bahan pendidikan harus mudah diorganisasi dan dibuat 
sebagai sumber belajar yang memiliki rentang kemungkinan 
penggunaannya secara lebih luas oleh individu. 

(6) peran lingkungan pendidikan lebih sebagai fasilitasi daripada 
satu-satunya sumber belajar 

(7) pendidikan akan bermakna  akan terjadi manakala mampu:  
(a) menerjadikan modifikasi atau perubahan terhadap “organisasi 

diri” (self organization) dan “perilaku dari dalam diri sendiri” 
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(inner behavior)  individu yang tersusun di dalam pengertian, 
pandangan, atau dunia perseptual, perasaan, keyakinan, dan 
tujuan-tujuan personal mereka.  

(b) mendorong individu untuk beraktualisasi diri dan mencapai 
pribadi paripurna, dengan cara: memuaskan kebutuhan dan 
kapasitas dasar yang dimiliki; melibatkan mereka secara fisik, 
emosional, mental, dengan penuh tanggungjawab dalam 
proses belajarnya dan proses perubahan diri; dan 
mengembangkan independensi, kreativitas, kepercayaan-diri, 
kritisisme-diri, dan evaluasi-diri individu. 

(c) membantu individu menemukan makna-makna personal yang 
terdapat di dalam bahan-bahan belajar yang disajikan. Jadi 
persoalannya bukan terletak pada “bagaimana guru 
mengorganisasi dan menyajikan bahan-bahan belajar kepada 
individu”, melainkan bahwa “bahan-bahan belajar tersebut 
secara internal harus memiliki dan memberikan makna secara 
personal terhadap diri individu”, atau “bahan-bahan belajar 
tersebut harus banyak memiliki kaitan dengan diri individu”. 
Semakin banyak keterkaitan antara bahan belajar dengan 
makna-makna personal individu, semakin tinggi pula intensitas 
dan kualitas belajarnya, demikian pula sebaliknya. Dengan 
demikian, maka antara perasaan dan perhatian individu 
dengan organisasi dan penyajian bahan-bahan belajar harus 
ditempatkan dalam posisi bersederajat. Artinya jika organisasi 
dan organisasi bahan belajar dipandang bermakna oleh 
individu, maka individu akan tertarik/suka terhadapnya, dan 
peristiwa belajarpun akan terjadi; demikian pula sebaliknya. 

Sementara itu, sejumlah teori yang dihasilkan di dalam kerangka 
paradigma kemanusiaan ini antara lain menacakup: (1) teori belajar dan 
pembelajaran, (2) teori desain program; (3) teori kurikulum, dan (4) teori 
komunikasi pembelajaran; dan (5) teori penilaian. 

Teori-teori belajar dan pembelajaran, antara lain: (1) Teori   
ATI (Aptitute-Treatment Interaction) dari L. Cronbach & R. Snow, yang 
menyatakan bahwa sejumlah strategi pembelajaran (perlakuan) akan 
lebih atau kurang efektif untuk individu-individu tertentu bergantung 
pada ada tidaknya “kecakapan-kecakapan tertentu” (specific abilities) 
yang dimiliki individu. Sebagai sebuah kerangka teoretik, ATI 
menegaskan bahwa belajar optimal akan berhasil manakala 
pembelajaran benar-benar cocok dengan kinerja siswa. (2) Teori 
Pengulangan Ganda (Double Loop) dari Argyris, yang didasarkan  
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pada sebuah perspektif “teori tindakan” (theory of action) yang secara 
garis besar dirumuskan oleh Argyris & Schon. Teori ini mengkaji realitas 
dari sudut pandang manusia sebagai aktor. Menurut teori ini, 
perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, perilaku, kepemimpinan, dan 
memberikan bantuan pada orang lain, semuanya adalah bagian dari, 
dan diinformasikan oleh, teori tindakan dari para aktor; (3) Teori 
Kesadaran (Conscientization) dari Freire tentang arti penting 
pembangkitan kesadaran pada manusia atas fitrah kemanusiaannya. 

Teori-teori desain program antara lain: (1) Teori 
Pengembangan Program Afektif, dari Brown; Crane; Hilman; Fleming; 
Montz; Simon; Simon, Howe, & Kirschenbaum; McClelland & Alshuler, 
dan pusat penelitian sekolah terbaik di Philadelpia; (2) Teori 
Pengembangan Pendidikan Terbuka dari Report, Walberg & Thomas, 
Barth, dan Good, Biddle, & Brophy, yang sudah dikemukakan 
sebelumnya. 

Teori-teori kurikulum antara lain: (1)Teori Kurikulum 
Pengalaman (Experience Curriculum) dari Hartfield dan NCTE (National 
Council of Teachers of English) yang menekankan pada pengalaman-
pengalaman kehidupan nyata anak; (2) Teori Kurikulum Penyesuaian 
Hidup (Life Adjustment Curriculum) dari Rosenblatt yang menekankan 
pada pengintegrasian antara kebutuhan-kebutuhan fisik, emosonal, dan 
mental anak; (3) Teori Kurikulum Berpusat pada Anak dari Dewey 
(1962, 1964) yang menekankan pada kesinambungan antara 
pengalaman keseharian anak dengan materi belajar; kurikulum 
Rousseauian, yang kemudian didukung oleh Goodman dan Holt, 
menekankan pada pemeliharaan, perlindungan, dan pengembangan 
kebaikan sifat-sifat bawaan anak; kurikulum eksistensialis dari Neil & 
Summerhill, yang menekankan pada pengembangan eksistensi anak 
sebagai pribadi yang memiliki hasrat, minat, dan kemampuan intelektual 
alamiah untuk belajar; kurikulum anak-dalam masyarakat (child-in-
society) dari Parker & Dewey, yang banyak dipengaruhi oleh teori 
pendidikan Pestalozzi dan Froebel, yang menekankan pada pelibatan 
anak secara aktif dalam pengalaman-pengalaman dunia nyata sebagai 
hakikat pendidikan; (4) Teori kurikulum terpadu (confluent curriculum) 
dari Weinstein dan Fantini yang menekankan pada integrasi antara 
pemikiran, perasaan, dan tindakan anak (Longstreet & Shane, 1993); (5) 
Teori Kurikulum Global dari Cleveland; dan (6) Teori Kurikulum 
Efisiensi Sosial yang menekankan pada kemampuan membuat 
keputusan-keputusan sosial dari Bobbitt, Charters, & Snedden.  

Teori-teori komunikasi pembelajaran antara lain: (1) Teori 
komunikasi Sibernetik dari Wiener yang menekankan pada arti  
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penting perbedaan dan pengalaman individual dan hubungan antara 
komunikator dan komunikan. Teori komunikasi ini kemudian 
dikembangkan lebih lanjut oleh Schramm; dan (2) Teori Komunikasi 
konvergensi dari Pierce, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh 
Kincaid dan Rogers (Abdulhak, 2001).  

Teori-teori penilaian antara lain: (1) Teori Penilaian    
Portofolio yang didasarkan pada pencatatan-pencatatan secara 
autentik atas kinerja individu yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian 
Sekolah Terbaik di Philadelpia, dalam kesatuan paket di dalam 
program “Latihan Pencapaian Kompetensi” (Achievement 
Competence Training = ACT) yang menekankan pada aspek 
kompetensi-kompetensi personal, dan tingkatan-tingkatan aspirasi   
yang lebih realistik dan kepekaan kontrol internal individu yang lebih 
besar. Teori penilaian portofolio ini kini melahirkan banyak bentuk 
penilaian alternatif, seperti: respon pilihan, essai, kinerja, dan bentuk 
komunikasi personal (Stiggins, 1994). Bentuk penilaian portofolio ini  
pula yang sekarang mulai digunakan di Indonesia berdasarkan 
Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004, menggantikan bentuk-bentuk 
penilaian terstandar.  

 

C. Paradigma Kognitif 

Paradigma kognitif atau dalam wacana fisafat pendidikan disebut 
“konstruktivisme kognitif”, dibangun dan dikembangkan dari 
eksemplar-eksemplar hasil-hasil penelitian Wertheimer, Koffka, Kohler, 
Lewin, sebagai proponen “Teori Gestalt”, dan Piaget & Inhaler, Bruner, 
Suchman, dan Ausubel, sebagai proponen “Teori Struktur Kognitif”. Di 
antara paradigma-paradigma yang ada, paradigma kognitif ini lah yang 
memiliki pengaruh terbesar di kalangan komunitas di dalam disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan  hingga dewasa ini. 

Asumsi epistemologis yang mendasari paradigma kognitif ini 
adalah, bahwa manusia hakikatnya adalah “makhluk berpikir” (hono 
sapiens). Setiap manusia di dalam dirinya memiliki “jiwa intelektual” 
(intellectual soul) yang memungkinkannya mampu mengetahui 
kebenaran tentang sesuatu yang dirasakan maupun tidak, ingin 
bertindak dengan cara-cara tertentu, dan membedakan antara yang baik 
dengan yang buruk di antara objek-objek yang mengarahkan minat dan 
emosinya (Comenius, dalam Price, 1965:180). Kapasitas manusia 
sebagai makhluk berpikir atau berjiwa intelektual ditandai oleh 
kepemilikan setiap individu struktur atau skema kognitif sebagai hasil 
dari suatu tindakan mengetahui (act of knowing) atau berpikir (act of 
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thinking) tentang situasi di mana perilaku itu terjadi. Struktur atau skema 
kognitif inilah yang menjadi dasar dan motivasi bagi setiap individu untuk 
berpikir dan bertindak (memahami hubungan-hubungan) atas situasi 
yang dihadapi. Pendidikan adalah proses atau aktivitas untuk 
memperoleh pemahaman (insight) atau pengertian (understanding); 
yakni terbentuknya persepsi yang bersifat segera (the sudden 
perception) terhadap adanya hubungan di antara unsur-unsur yang 
terdapat suatu situasi bermasalah (a problem situation).  

Pendidikan adalah suatu proses interaksi antara kekuatan-
kekuatan dan unsur-unsur ruang kesadaran (life space) atau dunia 
prikologis (psychological world)—tujuan, situasi, dan batas-batas 
kemampuan--yang terdapat pada diri setiap pebelajar. Struktur ruang 
kesadaran atau dunia psikologis individu tersebut ditentukan oleh 
persepsinya, dan belaja sebagai aktivitas utama dalam proses 
pendidikan terjadi sebagai hasil perubahan yang terjadi di dalam 
persepsi mereka, dan hasil dari pengubahan struktur perseptual mereka. 
Dengan demikian, pendidikan harus meniscayakan setiap individu untuk 
melakukan proses-proses reorganisasi atau restrukturisasi organisasi 
(struktur atau skema) pengetahuan, proses informasi, dan pengambilan 
keputusan secara cerdas dan bernalar. Reorganisasi tersebut terjadi 
secara berkesinambungan dan bertahap/gradual, baik melalui proses 
assimilasi dan akomodasi (Piaget); pengaitan  antara bahan, materi, 
atau informasi baru yang dipelajari dengan struktur kognitif perseptual 
(fakta, konsep, dan generalisasi) pebelajar (Ausubel). Tujuan akhir 
pendidikan karenanya adalah menerjadikan adanya reorganisasi, 
rekonstruksi struktur ruang kehidupan (life space) atau struktur kognitif 
atau struktur perseptual individu.  

Untuk menerjadikan reorganisasi atau restrukturisasi seperti itu, 
maka faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam proses pendidikan 
adalah minat, motivasi, gaya dan kesiapan belajar, kemampuan  
berbahasa, tingkat perkembangan kognitif atau intelektual pebelajar, 
kematangan, pengalaman fisikal, transmisi sosial, keseimbangan atau 
pengaturan-diri pebelajar. Atas dasar itu pula, maka hal mendasar        
yang harus diperhatikan oleh setiap pebelajar dalam mengelola 
pembelajaran, menyusun bahan belajar, strategi/metode, dll. adalah 
memahami faktor-faktor tersebut, di samping pemahaman terhadap   
hakikat dan transisi pemikiran pebelajar dari tahapan yang satu ke    
tahapan selanjutnya. Selain itu, pendidikan juga hendaknya mencakup:   
(1) pemberian pengalaman-pengalaman optimal bagi pebelajar agar      
mau dan mampu belajar; (2) penstrukturan pengetahuan untuk 
pemahaman optimal; (3) rincian urutan-urutan penyajian materi pem-
belajaran secara optimal; dan (4) bentuk dan pemberian penguatan.  
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Berbeda dari paradigma perilaku yang menekankan pada struktur 
lingkungan internal sebagai pengkondisi perilaku internal individu; dan 
paradigma humanisme memberikan perhatian utama pada kajian tentang 
struktur perseptual dan kebutuhan dan dorongan dasar alamiah individu; 
maka paradigma kognitif lebih memfokuskan pada penemuan dan 
pembentukan makna sendiri oleh individu berdasarkan mekanisme-
mekanisme internal atau intra-personal manusia itu sendiri. Menurut 
paradigma kognitif, objek atau domain kajian dan pengembangan disiplin 
ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan  adalah “struktur 
kognitif” atau “skema kognitif”, yang juga lazim disebut dengan 
“skema/scheme” (jamak: schemata) yang terdapat di dalam diri setiap 
individu. Sedangkan yang menjadi pokok persoalan adalah interrelasi 
antara “struktur kognitif”, dan “pengembangan kemampuan intelektual” 
individu dalam berbagai konteks atau situasi pendidikan. 

Pakar yang pertama kali mengajukan konsep skema/skemata 
adalah Bartlett (1932, 1958). “Skema” atau “Skemata” adalah gambaran-
gambaran mental yang memuat unit-unit informasi maupun cara-cara yang 
memungkinkan seseorang mengaitkan dan menggunakan informasi secara 
bersamaan (Hewson & Hewson, 1981; Purta, 1991). Konsep ini muncul 
dari hasil studi Barlett tentang memori/ingatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau subyek dengan cara memanggil kembali rincian 
kisah/cerita yang tidaklah benar-benar ada di sana. Ia juga mengemukakan 
bahwa memori diambil dari skema yang memang menyediakan suatu 
kerangka mental untuk memahami dan mengingat informasi. Konsep 
skema ini lebih lanjut dikembangkan oleh Mandler dan Rumelhart. Skema 
oleh Quinn & Holland, juga dianggap sebagai komponen-komponen 
penting dari perbedaan budaya di dalam kognisi, dan pembentukan kinerja 
ahli, yang memandu seseorang mempersepsi dan memecahkan masalah 
seperti dikemukakan oleh Chi, dkk. Skema, adalah “struktur-struktur 
canggih yang mengijinkan kita untuk menerima, berpikir, dan memecahkan 
masalah”, lebih daripada sebuah kelompok/grup dari ingatan tentang fakta-
fakta yang dipelajari, yang memungkinkan kita untuk memperlakukan 
berbagai unsur sebagai sebuah unsur tunggal. Struktur kognitif ini pulalah 
yang memungkinkan kita menciptakan dasar pengetahuan”. Skema-skema 
ini diperoleh melalui belajar dalam jangka waktu lama, dan yang 
memungkinkan skema-skema lain terisi di dalam dirinya sendiri (Sweller, 
1988). 

Secara substantif struktur kognitif terdiri dari:  
(1) muatan yaitu jaringan konseptual yang digunakan ketika individu 

mempersepsi, memahami, mengingat, dan atau belajar sesuatu, 
yang tampak di dalam respon-respon yang diberikan kepada 
berbagai persoalan atau situasi yang dihadapi (Dembo, 1977). 
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(2) operasi kognitif, yaitu proses atau kemampuan: memanipulasi 
objek-objek, atau data-data yang mereka temukan dalam dunia 
nyata ke dalam pikirannya; mentransformasikan objek-objek, atau 
data-data dalam organisasi-organisasi konseptual; dan 
menggunakan organisasi konseptual tersebut secara selektif untuk 
mencapai suatu pengertian dan membangun struktur kognitif 
(Bruner, 1978; Thomas, 1979). Operasi-operasi kognitif tersebut 
mencakup kemampuan: mengingat (recall), mengerti 
(understanding), aplikasi (aplication); analisa (analyse); evaluasi 
(evaluation); dan mencipta (create) (Karthwohl, 2002). 

(3) operasi meta-kognitif, atau lazim juga disebut strategi kognitif, 
strategi metakognitif, fungsi eksekutif atau struktur kontrol, 
kemampuan pengelolaan-diri, dan/atau “aktivitas matemagenik”, 
yakni kesadaran atau pengetahuan individu terhadap proses-proses 
kognitif, yang mencakup pengetahuan strategik/fungsi 
eksekutif/struktur kontrol atau kontrol terhadap: (a) aktivitas atau 
proses kognitif; (b) tugas-tugas kognitif, termasuk pengetahuan 
untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk melakukan 
adaptasi secara tepat sesuai dengan dengan kondisi dan operasi-
operasi kognitifnya; dan (c) pengetahuan-diri; yang dipandang 
penting bagi individu didalam melakukan koordinasi dan kontrol 
ketika sedang mempelajari dan memecahkan masalah; atau 
kemampuan individu mengatur atau menata (regulate) proses-
proses internal/kognitifnya. Operasi meta-kognitif tersebut mencakup 
proses-proses perencanaan awal (prior planning) dan pengecekan 
sambil berjalan (eongoing checking), evaluasi (evaluating), dan 
penyuntingan atau modifikasi (editing or modifying) terhadap 
aktivitas atau proses-proses kognitifnya; dan pengenalan terhadap 
apa yang perlu diketahui sehingga individu mampu menyelesaikan 
tugas-tugas kognitifnya, serta mampu mengajukan pertanyaan-
pertanyaan untuk menghimpun informasi yang diperlukan (Gagne, 
1977; Cornbleth, 1991); dan 

(4) fungsi kognitif, yaitu kemampuan individu untuk mengembangkan 
atau meningkatkan muatan dan proses-proses kognitif. Fungsi 
kognitif meliputi fungsi organisasi dan adaptasi. Fungsi organisasi, 
adalah fungsi kognitif yang berkenaan dengan kemampuan 
mengorganisasi atau membangun kaitan-kaitan fungsional antara 
aktivitas fisik dengan operasi-operasi kognitif menjadi sistem-   
sistem yang terstruktur. Sedangkan fungsi adaptasi berkenaan 
dengan kemampuan seseorang untuk melakukan penyesuaian 
terhadap muatan dan operasi/proses kognitif. Fungsi adaptasi ini 
meliputi dua proses pokok: assimilation, yaitu proses modifikasi 
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terhadap informasi baru yang masuk atau diterima, dan akomodasi, 
yaitu proses modifikasi struktur kognitif sehingga seseorang lebih 
mampu memahami realitas atau informasi baru yang masuk atau 
diterima (Dembo, 1977; Purta, 1991). 

 

 

Seperti di dalam paradigma yang lain, dalam aliran paradigma 
kognitif ini pun terbagi ke dalam empat aliran pemikiran, yaitu: (1) kelompok 
yang berorientasi pada kajian tentang proses-proses kognitif dasar yang 
behavioristik, seperti Kohler dan Koffka, Wertheimer, Lewin, dan Tolman; 
(2) kelompok yang berorientasi pada kajian tentang tahapan 
perkembangan kognitif manusia, seperti  Piaget, Sullivan, Ginsburg & 
Opper, Phillips, Elkind, Flavell, Baldwin, dan Kohlberg; (3) kelompok yang 
berorientasi pada kajian tentang berpikir kritis-reflektif, seperti Dewey, Hunt 
& Metcalf, dan Cornbelth; (4) kelompok yang berorientasi pada kajian 
tentang proses-proses kognitif dasar dan tingkat tinggi, seperti Bruner, 
Suchman, dan Taba. Perbedaan orientasi tersebut juga melahirkan tiga 
kelompok eksemplar penelitian kognitif. 

Eksemplar-eksemplar dari kelompok yang berorientasi pada proses-
proses kognitif dasar dari Wertheimer, tentang persepsi dan kemampuan 
pemecahan masalah dan merumuskan “hukum kedekatan” (law of 
closure), yang kemudiandiikuti oleh Koffka tentang persepsi manusia dan 
kemudian berhasil mendeskripsikan secara rinci “hukum-hukum persepsi”; 
Kohler tentang pemahaman (insight) pada adanya masalah oleh hewan; 
Lewin tentang kepribadian dan psikologi-sosial dari perspektif psikologi-
kognitif; dan dari Tolman tentang penggunaan tanda (sign) sebagai 
rangsangan baru dalam pengembangan kognitif; Bandura, tentang 
perhatian, ingatan, reproduksi motorik, dan motivasi, dalam konteks 
belajar sosial. Sementara Gagne (1977) memberikan eksemplar penting 
dalam kondisi-kondisi belajar dilihat dari dimensi-dimensi hasil belajar. 

Eksemplar-eksemplar dari kelompok yang berorientasi pada 
perkembangan kognitif manusia antara lain dari Piaget tentang tahapan 
perkembangan kognitif anak; yang kemudian dijadikan contoh oleh 
Sullivan, tentang pola-pola perilaku kognitif anak pada periode sensor-
motorik; Ginsburg & Opper, tentang kemampuan berpikir simbolik anak 
pada periode pra-operasional; Phillips, tentang keterbatasan kemampuan 
kognitif anak pada fase pera-operasional; Elkind, tentang kemampuan 
berpikir deduktif (penggabungan dan pengurangan) pada anak fase 
operasi kongkrit; dan Flavell dan Baldwin, tentang kemampuan berpikir 
abstrak (hipotetiko-deduktif) dan berpikir kombinatorial anak pada fase 
operasi formal; Kohlberg tentang tahapan perkembangan moral;         
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Peel tentang berpikir proposisional dan eksplanasi ilmiah anak pada 
fase operasi formal; Teori  intelegensi triarchic dari Sternberg; teori 
intelegensi majemuk (multiple intelligences) dari Gardner;  

Eksemplar-eksemplar dari kelompok yang berorientasi pada 
pengembangan berpikir kritis-reflektif, dari: Dewey tentang kemampuan 
berpikir kritis-reflektif pada anak; yang kemudian dilanjutkan oleh Hunt & 
Metcalf, tentang kemampuan berpikir kritis-reflektif isu-isu tentang seks, 
patriotisme, ras, ekonomi, moral, agama, hubungan atar-suku, dsb. di 
“wilayah tabu” (closed areas), dan Al-Muchtar, tentang kemampuan berpikir 
kritis-reflektif dalam masalah-masalah sosial-budaya dalam kehidupan 
masyarakat. 

Eksemplar-eksemplar dari kelompok yang berorientasi pada 
pengembangan berpikir keilmuan melalui proses-proses kognitif dasar dan 
tingkat tinggi, dari: Bruner (1960) tentang empat tema proses pendidikan 
yaitu: struktur pengetahuan, kesiapan, hakikat intuisi, dan motivasi 
belajar; yang kemudian menjadi kajian dari Schwab, Peter & Hirst, Ogburn 
& Nimkoff, Belth, King & Brownell, dan Gardner, tentang struktur 
pengetahuan; Ausubel tentang ingatan, lupa, transfer, dan kesiapan 
kognitif; dan Taba (1971), tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

Sejumlah teori yang dihasilkan dan dikembangkan berdasarkan 
eksemplar-eksemplar dari paradigma kognitif ini mencakup: (1) teori belajar 
dan pembelajaran; (2) teori kurikulum; (3) teori pengembangan desain 
program pembelajaran; (4) teori pengemasan bahan ajar; dan (5) teori 
penilaian. 

Teori-teori belajar dan pembelajaran, di antaranya; (1) Teori 
Belajar Penerimaan dari Ausubel yang menekankan pada belajar 
menerima informasi verbal; (2) “Teori Script” dari Schank yang 
menekankan pada struktur pengetahuan; (3) Teori Belajar dan 
Pembelajaran Kontekstual dari Johnson; (4) Teori Beban Kognitif dari 
Sweller yang menekankan perlunya keselarasan pembelajaran dengan 
kondisi-kondisi arsitektur kognitif manusia; (5) Teori Belajar Konteks 
Fungsional dari Sticht yang menekankan pada arti penting penciptaan 
belajar yang relevan dengan pengalaman pebelajar dan konteks kerja 
mereka; (6) Teori Pemrosesan Informasi dari Miller; dan (7) Teori 
Pembelajaran Sekuensial dari Bruner yang dikembangkan dari pola 
ikonik, enaktik, dan abstrak.  

Teori-teori kurikulum, di antaranya; (1) Teori Kurikulum        
Spiral dari Bruner yang diorganisasi berdasarkan prinsip-prinsip dan 
gagasan-gagasan besar dalam disiplin ilmu; (2) Teori Kurikulum 
Disipliner dari Tyler dan Taba, yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran 
Bobbitt; dan (7) Teori Kurikulum Madeline Hunter dari Hunter  yang 
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menekankan pada pembentukan kompetensi-kompetensi keilmuan melalui 
pengembangan kemampuan siswa membuat keputusan secara intelektual 
(Stopsky, 1994).  

Teori-teori pengembangan desain pembelajaran, yaitu (1) Teori 
Pendekatan Sistem dari Twelker, Urbach, & Buck; yang kemudian 
dikembangkan dalam berbagai model desain, seperti: SAFE dari Corrigan; 
Michigan Model dari Barson; MINERVA dari Tracey; Banathy dari 
Banathy; Desain Sistematik dari Dick & Carey, dan Kemp; MPI dari 
Universitas Terbuka; dan (2) CAL dari Cross untuk program-program 
pendidikan orang dewasa.  

Teori-teori pengemasan bahan ajar, di antaranya: (1) advance 
organizers dari Ausubel yang diorganisasi dalam bentuk sebuah materi 
pengantar (introductory material) sebagai bahan pemandu awal proses 
belajar, yang dikembangkan atas dasar prinsip progressive differentiation 
dan integrative reconciliation; (2) Modular dari Carrol & Bloom; (3) Tugas-
tugas Belajar dari Pressley, Levin, & Delaney.  

Teori-teori penilaian, di antaranya; Teori Penilaian Hasil Belajar 
Kognitif dari Bloom, Madaus, & Hasting. 

Sementara itu, sejumlah prinsip pendidikan menurut paradigma 
kognitif adalah: 
1. Menyadari bahwa skemata kognitif, salah-konsep atau teori-teori sosial 

yang naif yang dimiliki siswa  senantiasa akan dibawanya ke dalam 
kelas. 

2. Lebih memperhatikan pada adanya sudut pandang yang berbeda-beda 
dari setiap siswa. 

3. Membantu siswa mengeksplorasi, meng-generate, memantapkan, 
mengelaborasi dan merefleksi ide-ide pokok yang terdapat di dalam 
konsep siswa. 

4. Merancang pembelajaran yang bersifat inkuiri sistematik yang dapat 
mengaitkan atau menjembatani kesenjangan yang terjadi antara 
konsep siswa dengan konsep yang diharapkan oleh kurikulum. 

5. Memedomani siswa dengan berbagai konsep-konsep arahan, atau 
mendorong siswa agar berhasil mencapai pengertian baru atau dalam 
merestrukturisasi skematanya. 

6. Melakukan tukar pikiran dan proses-proses metakognitif, sehingga 
siswa dapat melakukan refleksi terhadap proses yang terjadi, titik kunci 
keputusan yang diambil, atau bagaimana mereka mendapatkan 
kemantapan pengertian terhadap topik-topik tertentu. 

7. Mengelaborasi skemata mereka dengan membantunya melihat   
kaitan-kaitan antara apa yang telah mereka ketahui dengan bidang-
bidang kajian dan permasalahan yang terdapat di dalam materi yang 
dipelajari. 
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D. Paradigma Sosio-Kultural 

Paradigma sosio-kulturalisme dibangun dan dikembangkan dari 
eksemplar-eksemplar dari Vygotsky, Dewey, Mill, Kohlberg, Bruner, 
sebagai proponen “paradigma konstruktivisme sosiologis”. Selain itu 
juga eksemplar dari Bandura, dan Gagne sejauh berkaitan dengan 
persoalan nilai dan sikap dalam kehidupan masyarakat. Seperti 
paradigma kognitif, paradigma sosio-kulturalisme  dewasa ini juga 
memiliki pengaruh besar di kalangan komunitas pendidikan . 

Asumsi epistemologis yang mendasari paradigma sosio-
kulturalisme  adalah bahwa setiap individu adalah unsur-unsur 
konstituen dalam suatu masyarakat. Dalam dan dari masyarakat itu pula 
individu mendapatkan pengalaman-pengalaman hidup, cita-cita, 
harapan-harapan, impian-impian, acuan-acuan, atau pandangan-
pandangannya dalam masyarakat. Agar semua itu dapat 
dikomunikasikan dan diwariskan secara berkelanjutan kepada individu-
individu, masyarakat membutuhkan medium; dan medium itu adalah 
pendidikan. Karenanya, pendidikan dalam arti luas adalah proses di 
mana setiap masyarakat memungkinkan memelihara dirinya sendiri 
(self-sustaining), atau suatu kondisi yang dibutuhkan bagi keberlanjutan 
hidup masyarakat. Letak kekuatan edukatif dari pendidikan, adalah 
ketika ia mampu menjalankan fungsi-fungsi sosialnya, yaitu memelihara 
keberlanjutan eksistensi masyarakat dengan cara mendidik individu-
individu untuk memelihara pengalaman-pengalaman hidup, cita-cita, 
harapan-harapan, impian-impian, acuan-acuan, atau pandangan-
pandangan masyarakat itu kepada semua individu muda (Dewey, 1964; 
Price, 1965). Dalam artian demikian, maka semua aktivitas manusia—
termasuk pendidikan--secara fundamental harus mendapatkan 
bentuknya di dalam rahim sejarah sosial dan hasil dari perkembangan 
sosio-historikal (Luria, dalam Thomas, 1989:331).  

Di sisi lain, sebagai makhluk sosial, setiap individu adalah 
anggota masyarakat yang konstruktif (a constructive member of society), 
yang secara intelektual memiliki minat-minat konstruktif untuk 
melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakatnya ke arah 
kemajuan. Dalam konteks ini, maka pendidikan tidak hanya sebagai 
institusi pewarisan sosial, atau hanya mendidik individu untuk 
berkomformitas terhadap lingkungan sosialnya, tetapi juga harus 
memberi ruang gerak baginya untuk berekspresi atau beraktualisasi diri 
yang merupakan tahapan mendasar bagi pertumbuhannya. Dalam 
perspektif seperti itu, eksistensi individu terletak pada sejauh mana 
dirinya konformitas dengan dirinya dan juga konformitas dengan 
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masyarakatnya. Sejalan dengan itu, maka proses-proses pendidikan 
tidak memiliki tujuan di dalam dirinya sendiri (has no end beyond itself); 
melainkan sebuah proses reorganisasi, rekonstruksi, dan transformasi 
secara berkelanjutan (Dewey, 1964). Pada titik ini, maka pendidikan 
akan menjadi medium personal dan sosial bagi setiap individu untuk 
dapat mengekspresikan dirinya sebagai manusia sempurna dan sebagai 
anggota masyarakat (Mills, dalam Price, 1965:415-416). 

Berdasarkan asumsi di atas, maka menurut paradigma sosio-
kulturalisme, objek atau domain kajian dan pengembangan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan  adalah “struktur 
sosial” dalam kehidupan masyarakat. Struktur sosial yang dimaksudkan 
mencakup pengertian perkembangan masyarakat; budaya masyarakat 
(norma-norma, nilai-nilai); institusi-institusi masyarakat; termasuk 
institusi dan kultur keluarga dan sekolah. Sedangkan yang menjadi 
pokok persoalan adalah interrelasi antara “struktur sosial”, dengan 
“perkembangan individu” dalam berbagai konteks atau situasi 
pendidikan. 

Paradigma sosio-kulturalisme ini, di satu sisi adalah sebuah 
paradigma pendidikan yang ingin mencapai kemanunggalan antara 
“individu” dan “masyarakat”, atau seperti dikatakan oleh Dewey (1962:7) 
bahwa individualisme dan sosialisme itu sesungguhnya satu. Sebab, hanya 
dengan mengakui kebenaran terhadap perkembangan sepenuhnya dari 
semua individu, maka masyarakat dapat menciptakan suatu peluang bagi 
kebenaran dirinya sendiri. Di sisi lain, paradigma sosio-kulturalisme  ini juga 
sebagai pemikiran antitesis terhadap determinisme kognitif Piagetian. 
Vygotsky adalah pakar pertama yang mencoba keluar dari perangkap 
logika-logika kognitivisme Piaget. Seperti Piaget, Vygotsky juga mengambil 
manfaat dari keberhasilan yang telah dicapai oleh para sosiolog, 
khususnya dari epistemologi Marxian tentang proses pencapaian 
pengertian (verstehen) (Bauman, 1989). Karenanya, bila Piaget dipandang 
sebagai penggagas konstruktivisme-kognitif, maka Vygotsky dipandang 
sebagai penggagas “konstruktivisme sosio-kultural” (Purta, 1991; Suparno, 
1997; Kozulin, 1998). Upaya Vygotsky menyimpang dari tradisi 
kognitivisme dengan memasukkan perspektif sosio-historikal Marxian, 
menurut Thomas (1989:333) sebagai sikap “introspeksi” Vygotsky terhadap 
tesis para psikolog sebelumnya, yang semata-mata melihat persepsi, 
pemikiran, memori, perasaan, dll. seseorang “terkunci rapat” (inlocked) di 
dalam proses pemikiran itu sendiri, atau semata-mata sebagai proses-
proses psikologis; dan yang berpandangan bahwa sikap ilmiah dan objektif 
dalam mengkaji manusia hanya dapat dicapai melalui ilmu-ilmu objektif 
seperti fisika, kimia, dan biologi. 
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Senada dengan Vygotsky, Kohlberg juga menemukan adanya 
ketidakparalelan antara “cognitive developmental stages” Piaget dan 
“moral-reasoning stages”. Ketidakparalelan antara “cognitive 
developmental stages” dan “moral-reasoning stages” menurut Kohlberg, 
karena selain dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis seperti: hasrat 
atau keinginan (will or desire), penalaran moral anak juga oleh faktor 
sosial, seperti: (1) penempatan peran-sosial (social role-taking) sesuai 
dengan konteks budaya dan kelas-sosial anak, dan (2) anatomi keadilan 
(justice structure) dari kelompok-kelompok sosial atau institusi-institusi di 
mana anak berinteraksi. Faktor penempatan peran-sosial (social role-
taking) berkaitan dengan proses sosialisasi peran-peran sosial yang 
terdapat di dalam masyarakatnya kepada diri anak. Sikap Kohlberg 
tersebut menurut Thomas menunjukkan bahwa dia mengambil posisi 
interaksionisme antara pengaruh faktor “turunan genetik” (genetical 
inheritance) dan faktor “lingkungan sosial” (social environment). 
Dikatakan pula oleh Thomas bahwa Kohlberg seperti halnya para 
sosiolog maupun masyarakat awam yang sudah “dicerahkan secara 
kultural”  (culturally enlightened) juga menaruh perhatian yang begitu 
besar terhadap persoalan “relativisme etis” (ethical relativism) akibat 
keragaman sosial-budaya setiap masyarakat di mana prinsip-prinsip 
etika-moral dijalankan. Kohlberg  bahkan berasumsi bahwa prinsip-
prinsip moral berbeda untuk setiap lingkungan budaya, dan tidak ada 
penjelasan yang dipandang cukup logis untuk menjelaskan atau 
memadukan faktor keberagaman tersebut menjadi prinsip-prinsip moral 
yang berlaku untuk seluruh kelompok masyarakat dan budaya.  

Dalam perkembangan pemikirannya lebih jauh, Bruner juga 
sudah menjangkau aspek-aspek sosio-kultural pendidikan dilakukan 
dalam karya-karyanya yang kemudian (1986, 1990). Dikatakan oleh 
Bruner, bahwa yang menentukan kemampuan anak mempelajari   
materi pelajaran bukan hanya kemampuan kognitifnya saja, tetapi juga 
lingkungan. Hal ini berkaitan dengan apa yang disebut Bruner sebagai 
“kategori perseptual”, yaitu bahwa pola-pola pengkategorian objek 
dalam perseptual seseorang cenderung merefleksikan budayanya dan 
kejadian-kejadian diskrit dalam sejarah dirinya. Proses kognitif 
(pemikiran, keyakinan) menjembatani hubungan antara stimulasi dan 
tanggapan, sehingga dengan demikian seseorang mampu 
mempertahankan tanggapan yang sama dalam lingkungan yang 
berubah atau memperlihatkan tanggapan yang berbeda dalam 
lingkungan yang sama, bergantung pada apa yang mereka anggap 
sesuai. Signifikansi sosio-kultural dalam pemikiran Brunerian, juga dilihat 
dari   pandangannya   tentang   peran   guru.  Sebagai   guru,  dia   tidak           
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hanya mengarahkan intelektualitas anak, tetapi juga sebagai “partisipan 
kooperatif” bagi anak, mendorong mereka untuk memberdayakan cara-
cara berpikir intuitif dan alamiahnya, atau menerjemahkan apa yang 
sedang anak pelajari sehingga sesuai dengan pengertian yang sudah 
dimiliki (Burger, 1970). Mengikuti pemikiran Dewey tentang keterpaduan 
antara individualitas dan sosialitas dalam pendidikan, Bruner juga 
menegaskan bahwa hakikat perkembangan manusia sebagai makhluk dan 
hakikat proses pendidikan harus dipadukan dengan kecepatan perubahan 
masyarakat. Implikasinya adalah bahwa pendidikan adalah “metode yang 
sangat mendasar bagi perubahan sosial”. Dengan kata lain, pendidikan 
harus terdefinisikan secara individual dan juga harus memiliki relevansi 
sosial yang unggul. Agar pendidikan mampu mencapai keseimbangan 
seperti itu, pendidikan harus merefleksikan perubahan-perubahan dalam 
situasi mana ia hidup (Bruner, 1969; Burger, 1970). 

 
Eksemplar-eksemplar penting yang menjadi dasar pembentukan dan 

pengembangan paradigma sosio-kulturalisme  ini berasal dari: (1) 
Vygotsky, tentang tahapan perkembangan bicara anak, arti bahasa 
sebagai simbol pengungkapan pemikiran anak, dan pengaruh 
lingkungan masyarakat (intensitas komunikasi dan budaya) dalam 
perkembangan kemampuan berpikir anak; (2) Kohlberg, tentang tahapan 
perkembangan pertimbangan moral anak, dan pengaruh penempatan 
peran-peran sosial anak dan anatomi keadilan (justice structure) 
masyarakat dalam perkembangan pertimbangan moral anak; (3) Bruner 
tentang persepsi sosial yang dibentuk dari hasil interaksi dan pengalaman 
anak di dalam masyarakat; dan peran guru sebagai “partisipan 
kooperatif” bagi anak; (4) Bandura, tentang perhatian, ingatan, 
reproduksi motorik, dan motivasi, dalam konteks belajar sosial; dan (5) 
Gagne (1977) tentang kondisi-kondisi belajar khususnya dalam aspek 
belajar nilai dan sikap.  

Berdasarkan eksemplar-eksemplar di atas, sejumlah teori yang 
dihasilkan di dalam paradigma sosio-kulturalisme ini, mencakup: (1) teori 
belajar dan pembelajaran; (2) teori kurikulum; dan (3) teori pengembangan 
desain program pembelajaran.  

 
Teori-teori belajar, di antaranya: (1) Vygotsky, Teori 

Perkembangan Sosial yang merupakan sebuah upaya untuk  
menjelaskan bahwa kesadaran sebagai hasil akhir dari sosialisasi, dan 
Teori Zone Perkembangan yang Berdekatan” (zone of proximal 
development), yaitu wilayah yang membedakan antara apa yang dapat 
anak lakukan sendiri dengan apa yang anak dapat lakukan dengan 
bantuan orang lain. Dengan membangun pengalaman anak dan 
menyediakan tugas-tugas yang menantang secara moderat guru dapat 
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menyediakan “kaitan intelektual” (intellectual scaffolding) yang bisa 
membantu anak belajar dan maju sesuai dengan perbedaan tahapan 
perkembangan mereka; (2) Lave, Teori Belajar Tersituasi yang 
menekankan interaksi sosial sebagai komponen penting dari belajar 
tersituasi—di mana pebelajar menjadi terlibat di dalam suatu “komunitas 
praktik” (a community of practice) yang berwujud keyakinan-keyakinan dan 
perilaku-perilaku pasti yang harus diperoleh; (3) Anderson dan koleganya di 
Carnegie Mellon University, Teori Belajar ACT (Adaptive Character of 
Thought), yang merupakan teori umum tentang kognisi yang berfokus pada 
proses-proses ingatan yang dibangun dan dikembangkan berdasarkan 
pada Hak-hak Asasi Manusia, sebuah model memori semantik yang 
diperkenalkan oleh Anderson dan Bower; (4) Bandura, Teori Belajar 
Sosial yang menekankan pentingnya pengamatan dan pemodelan 
perilaku, sikap, dan reaksi emosional lainnya dalam belajar sosial anak. 

Teori-teori kurikulum; yaitu Teori Kurikulum Spiral dari Bruner 
yang diorganisasi berdasarkan prinsip-prinsip dan gagasan-gagasan 
besar, dan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat; yang kemudian 
dimodifikasi oleh Hanna dengan penekanan pada sembilan aktivitas 
dasar manusia dalam lingkaran-lingkaran kehidupan manusia sebagai 
unit-unit kajian terintegrasi; Presno & Presno dengan penekanan pada 
tindakan-tindakan manusia; Taba dengan penekanan pada 
keterampilan-keterampilan berpikir tingkat tinggi; NCSS dengan 
penekanan pada belajar konsep-konsep dasar keillmuan secara 
interdisipliner; Joyce & Alleman, dan Superka dengan penekanan 
pada peran-peran seumur hidup. 

Teori-teori pengembangan desain program pembelajaran 
antara lain; (1) Investigasi Kelompok yang dikembangkan dari 
pemikiran Dewey dan Michaelis, yang menekankan pada proses-proses 
demokratis dalam melakukan pengkajian masalah; (2) Permainan 
Peran dari Fannie & Shaftel yang menekankan pada kajian tentang 
perilaku dan nilai-nilai sosial; Inkuiri Yurisprudensi dari Shaver yang 
menekankan pada belajar berpikir tentang kebijakan sosial; Latihan 
Laboratoris dari Lewin yang menekankan pada pengembangan 
keterampilan interpersonal; Inkuiri Ilmu-ilmu Sosial dari Massialas & 
Cox yang menekankan pada kajian tentang perilaku manusia di dunia 
keruangan. 

 
 
E. Paradigma Integratif 

Dalam disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan , paradigma integratif ini sudah mulai digagas dan 
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dikembangkan sejak tahun 1950an. Waktu itu paradigma integratif 
masih terbatas di dalam bidang disiplin ilmu pendikan umum (general 
education). Signifikansi paradigma integratif didasarkan pada munculnya 
kecenderungan di dalam ilmu pendidikan yang semakin mengarah pada 
spesialisasi bidang-bidang kajian secara berlebihan. Artinya, pendidikan 
cenderung memfokuskan diri pada pembentukan aspek-aspek 
kepribadian tertentu secara partikular, parsial, atau fragmentaris, 
sehingga dikhawatirkan akan menghilangkan keutuhan pengalaman, 
sifat manusiawi siswa, hilangnya nilai-nilai esensial, serta mengarah 
pada pendidikan yang bersifat “teknis” semata (Henry, 1952). 

Pada medio 1980an pemikiran ke arah pengembangan 
paradigma integratif semakin meluas pada berbagai cabang disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan yang lain. 
Perkembangan wacana ini banyak berkaitan dengan kelahiran 
pemikiran-pemikiran posmodernisme, yaitu sebuah pemikiran 
antitesis terhadap pemikiran-pemikiran modernisme. Dalam berbagai 
kepustakaan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan , paradigma integratif ini juga lazim disebut sebagai 
“paradigma holistik” (holistic paradigm), “paradigma terpadu” (integrated 
paradigm), “paradigma sistemik’ (systemic paradigm), atau “paradigma 
ekologis” (ecological paradigm), yakni suatu paradima atau cara 
pandang yang melihat realitas atau persoalan pendidikan sebagai suatu 
sistem, suatu relasi-relasi simbiotik di antara berbagai unsur di dalam 
sistem pendidikan secara keseluruhan, dari berbagai perspektif 
keilmuan pendidikan secara terpadu. 

Asumsi epistemologis dari paradigma integratif adalah bahwa 
tatanan alam semesta tidak hanya sebagai suatu keseluruhan yang 
terdiri dari bagian-bagian yang saling terpisah, atau hanya sebagai 
sebuah kumpulan dari bagian-bagian yang masing-masing berdiri 
sendiri. Alam semesta adalah suatu keseluruhan di mana di antara 
bagian-bagian yang membentuknya tak ada garis pemisah yang tegas 
antara fenomena [fisikal, biologis, sosial, dll], melainkan saling 
berkaitan, interdependensi sehingga memberikan makna terhadap 
keutuhan dan keberlanjutan sistem semesta secara keseluruhan. 
Seluruh realitas yang terdapat di semesta ini pun berada di dalam suatu 
jaringan yang saling berkaitan, dan seluruh makna yang terdapat di 
semesta ini sesungguhnya pula ditarik dari prinsip keberkaitan tersebut. 
Dengan kata lain, saling keterkaitan atau interdependensi 
merupakan esensi dari eksistensi, realitas (Ritzer, 1985, 1992; 
Capra, 2000; Johnson, 2002). Bahwa organisme hidup, masyarakat,  
dan ekosistem, semuanya  adalah sistem, dalam pengertian bahwa 
semua fenomena terjalin dalam kesalinghubungan dan 



 60 

kesalingtergantungan, membangun suatu keseluruhan terpadu, yang sifat-
sifatnya tidak dapat direduksi menjadi sifat-sifat dari bagian-bagian yang 
lebih kecil (Capra, 2000:31).  

Atas dasar asumsi epistemologis tersebut, konstruksi realitas 
menurut paradigma integratif adalah, 

…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 “objektif-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). 

Seperti halnya Ritzer, Capra (2000:369) juga menegaskan bahwa,  

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). 

 

Penggunaan paradigma integratif ini juga dipandang sangat penting 
dan mendasar untuk menghindari kemungkinan terjadinya “bias teori”, 
karena di dalam sebuah teori (termasuk teori-teori pendidikan) terdapat 
sejumlah "perangkap-perangkap teori" (teoretical traps) yang seringkali 
kurang disadari. Perangkap-perangkap teori tersebut adalah (Craib, 
1992:16-20):  

(1) perangkap teka-teki silang (crossword puzzle trap) yaitu 
perangkap yang diakibatkan oleh teori yang hanya memecahkan 
masalah-masalah secara reduksionis atau terkotak-kotak. 
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(2) perangkap pola-pikir (the brain-treasure trap) yaitu perangkap yang 
diciptakan teori sebagai produk sistematisasi realitas empirik atas 
dasar konstruksi suatu pemikiran teoretis. 

(3) perangkap logika (logic trap) yaitu perangkap yang terdapat di 
dalam teori yang validitasnya sering didasarkan pada konsistensi dan 
keteraturan internal logikanya, sementara realitas empirik yang 
menjadi objek teori sering tidak logis atau memiliki logika-logika 
sendiri yang tidak persis sama dengan logika di dalam teori; dan  

(4) perangkap deskripsi (descriptive trap) yaitu bahwa sebuah teori 
hanya "mendeskripsikan" tentang sesuatu realitas yang sebenarnya 
sudah diketahui umum, dan bukan sebagai suatu "penjelasan" 
(explanation) mengapa sesuatu yang diketahui terjadi tersebut bilsa 
demikian adanya. 

 

Di kalangan komunitas pendidikan di Indonesia, paradigma integratif 
ini digagas oleh Somantri (2001:205-206) didasarkan pada pandangan 
Mehlinger, bahwa sebuah konstruksi teoretik dalam disiplin ilmu pendidikan 
dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan  tidak harus menunggu ditemukan 
oleh bidang keilmuan pendidikan itu sendiri. Disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan  bisa saja memanfaatkan teori-teori 
yang ada dari berbagai bidang keilmuan lain yang dipandang layak dan 
bermanfaat bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. 

Eksemplar-eksemplar dari paradigma integratif ini, antara lain 
dikemukakan oleh Sanders dalam kajian kognitif, dan Popkewitz & Maurice 
dalam Pendidikan IPS.  

Dalam kajian kognitif, penggunaan pendekatan terpadu, holistik, 
atau sistemik, ini sudah diupayakan konseptualisasinya oleh Sanders 
(1996) untuk mengkaji fenomena-fenomena yang berkaitan dengan realitas 
dan fenomena “perkembangan pemikiran anak”, yang termasuk di dalam 
ontologi kajian “ilmu-ilmu kognitif” (cognitive sciences). Signifikansi 
kerangka pemikiran holistik, integratif, sistemik, atau ekologis dalam kajian 
kognitif, didasarkan pada asumsi epistemologis bahwa fenomena 
perkembangan kognisi organisme manusia sesungguhnya juga merupakan 
hasil atau produk dari dari sebuah proses seleksi alamiah yang panjang di 
dalam suatu lingkungan yang terus berubah, dan karena itu organisme 
manusia [termasuk perkembangan kognisinya] juga dipengaruhi oleh 
lingkungannya. 

Sedangkan di dalam Pendidikan IPS, sudah direkomendasikan 
Popkewitz & Maurice (1991), ketika mengajukan “epistemologi    
sosial” sebagai model penelitian dalam PIPS. Menurutnya, kajian- 
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kajian ke-PIPS--an harus dibangun secara sinergis, integratif dan 
sistemik, sehingga mampu merefleksikan “realitas dinamis” dari PIPS 
sebagai program pendidikan. Menurut keduanya, ikhtiar seperti itu 
terlihat jelas di dalam sejarah pengembangan pemikiraan dan kajian ke-
PIPS-an, dimana ilmu-ilmu kependidikan dan ilmu-ilmu sosial (termasuk 
psikologi) saling berkaitan. Dalam historisitas di dalam ilmu-ilmu sosial 
[pendidikan, dan psikologi] ada titik-titik terang yang semakin terarah 
bahwa konstruksi-konstruksi teori disiplin ilmu-ilmu tadi juga diikuti di 
dalam merumuskan konstruksi teori PIPS”, serta dijadikan dasar 
epistemologis bagi pengembangan berbagai instrumentasi dalam PIPS 
(h. 28). Konstruksi pemikiran PIPS haruslah merupakan,  

…suatu pandangan yang di dalamnya berisikan asumsi-
asumsi, nilai-nilai, dan kesadaran multi-dimensional serta 
saling berjalinan membentuk teori tentang PIPS…didasarkan 
pada asumsi-asumsi tentang berbagai pandangan tentang 
pengetahuan yang saling silang-kait dan berkelanjutan terus 
direkonstruksi melalui interaksi antara para epistemolog 
dengan sejawat, paraktisi, pengembang, serta audiensnya…  

Di satu sisi, merupakan pernyataan-pernyataan tentang PIPS 
yang diperoleh dari hasil kajian yang menjabarkan, 
menginterpretasikan, serta menjelaskan berbagai fenomena 
ke-IPS-an (dari jatidiri, visi, misi, tujuan, hingga fenomena 
praktis di sekolah)…yang diorganisasi dalam bentuk 
pernyataan-pernyataan perseptual dan aktual pendidikan 
(pembelajaran) secara multi-dimensional; baik dari dimensi 
behavioral, fenomenal, ataupun dimensi kritikal/marxian. Di 
sisi lain, sebagai dimensi lain dari teori adalah sosial yang di 
dalamnya mencakup asumsi-asumsi filosofis dan konteks 
sosial-historikal di mana konstruksi teori epistemologi tersebut 
dibentuk. Teori-teori digunakan sebagai basis dalam 
melakukan penelitian tentang PIPS , serta disesuaikan dengan 
aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan yang telah dikonstruksi 
secara sosial dan historikal. Sedangkan formasi-formasi 
sosial lah yang membentuk teori dan arah penafsiran dari para 
teoretisi (Popkewitz & Maurice, 1991:27; cetak miring dan tebal 
dari penulis).  

 

Komitmen ke arah pemikiran integratif, juga ditegaskan oleh 
Hartoonian (1992:162), khususnya dalam pengembangan program-
program PIPS. Pemikiran tersebut, dia dasarkan pada sebuah asumsi 
epistemologis bahwa “kehidupan ini sesungguhnya merupakan    
sebuah keterpaduan yang utuh. Karena itu, manakala kita tidak 
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mengkonstruksi program-program kurikulum dan pembelajaran (PIPS) 
berdasarkan kebenaran ini, [niscaya] kita akan membawa para siswa 
pada situasi krisis”. Momentum keterpaduan ini akhirnya disepakati oleh 
NCSS pada tahun 1993 sebagai salah satu “kekuatan” (poweful) PIPS. 
Dinyatakan oleh NCSS, bahwa “Social studies is powerful when it is 
integrative” (NCSS, 1993:213). “Integratif/Terpadu” menurut visi 
NCSS dirumuskan sebagai berikut. 

“PIPS sebagai kajian terpadu yang terdiri dari ilmu-ilmu 
sosial dan humaniora untuk mengembangkan kompetensi 
kewarganegaraan (civic competence). Di dalam program 
sekolah, PIPS merupakan suatu bentuk kajian 
terkoordinasi dan sistematik yang berasal dari disiplin-
disiplin seperti antropologi, arkeologi, eknomi, geografi, 
sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan 
sosiologi, maupun materi-materi yang berkaitan dari 
humaniora, matematik, dan ilmu alam.  
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BAB 5 
ETIKA/KODE ETIK 

 
 

Etika atau kode etik merupakan sebuah 
“komitmen melekat” di dalam suatu disiplin 
keilmuan dan keprofesian, yang mencakup 
pengertian: (1) standar, pedoman, acuan 
nilai-nilai, norma-norma dasar, atau kaidah-
kaidah keilmuan dan pendidikan mengenai 
sikap dan perilaku yang dipandang pantas, 
jujur, layak, baik, dan benar secara etis yang 
diakui, dijunjung tinggi, disepakati, dan 
dipraktikkan oleh setiap anggota komunitas 
dan institusi keilmuan dan pendidikan 
berkaitan dengan setiap bentuk ikhtiar dan 
karya keilmuan; (2) kewajiban dan 
tanggungjawab akademik dan profesi dari 

setiap anggota komunitas dan institusi keilmuan dan pendidikan di dalam 
bidang keilmuan dan keprofesian berkaitan dengan klien, siswa, atau 
pengguna lainnya (Shils, 1993). 

 

A.  Etika sebagai acuan kelayakan akademis 

Sejauh bisa dicermati dalam kehidupan keilmuan pendidikan di 
Indonesia, “belum ada” ditemukan adanya etika atau kode etik  
keilmuan yang terumuskan secara tegas di dalam bentuk dokumen 
organisasi-organisasi atau institusi-institusi keilmuan pendidikan, 
kecuali Kode Etik Profesi Guru yang dirumuskan oleh Persatuan Guru 
Republik Indonesia (PGRI). Hal ini berbeda dengan komunitas-
komunitas ilmiah seperti pada Assosiasi Gurubesar perguruan tinggi 
Amerika (AAUP) yang merumuskan “Pernyataan Etika Profesional” 
pada tahun 1966; atau AAAS yang merumuskan “Kode Etik Profesional 
AAAS” pada tahun 1979. Demikian pula Kode Etik Psikologi Indonesia 
yang dimiliki komunitas ilmuwan dan profesional  psikologi dan psikolog 
Indonesia yang ditetapkan dalam Kongres VIII Himpunan Psikologi 
Indonesia di Bandung, tanggal 22 Oktober 2000, yang cukup rinci.  
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Sebelum mendiskusikan lebih jauh tentang etika atau kode etik 
keilmuan atau profesi ini, perlu dikemukakan terlebih dahulu arti etika 
atau kode etik keilmuan atau profesi yang dimaksudkan. Ketika 
mengkritisi rumusan “Kode Etik Profesional AAAS” tahun 1979, Ladd 
(ASN & NAEIM, 1995) berargumen bahwa, 

...the whole notion of an organized professional ethics is an 
absurdity-- intellectual and moral… Ethics consists of issues to 
be examined, explored, discussed, deliberated, and argued. 
Ethical principles can be established only as a result of 
deliberation and argumentation. These principles are not the 
kind of thing that can be settled by fiat, by agreement or by 
authority...ethics must, by its very nature, be self-directed 
rather than other-directed…Scholars in the practice of 
philosophy have examined, explored, discussed, deliberated, 
and argued about ethics for a very long time. Philosophers 
have never reached a consensus regarding ethics; therefore, 
we cannot expect mere people of science to have any success 
either. Besides, if ethics were a black/white, true/false, or 
right/wrong issue, then many philosophers would be out of 
work…What scientists really mean to say -- what they really 
want -- is a professional code of conduct. It will never be 
possible for a group to completely agree upon an acceptable 
code of professional ethics. However, it is not unreasonable to 
assume that a group can reach a consensus regarding an 
acceptable code of professional conduct. 

Dari pandangan Ladd tadi, dan juga diakui kebenarannya oleh ASN 
& NAEIM, bahwa yang dimaksud etika atau kode etik keilmuan atau 
profesi, bukan pada masalah kebenaran etika dari suatu karya keilmuan, 
karena persoalan etika berada di wilayah filsafat yang berbeda dengan 
wilayah ilmu.  Terhadap persoalan etika ini pun di antara pakar sangat 
debatable, tak mudah mencapai kata sepakat. Etika atau kode etik 
keilmuan atau profesi yang dimaksudkan lebih pada persoalan 
“professional code of conduct”; persoalan tentang acuan standar tentang 
sikap dan perilaku yang dipandang pantas, jujur, layak, baik, dan benar 
berkaitan dengan praktik, aktivitas, atau ikhtiar keilmuan.  

Dengan kata lain, etika atau kode etik keilmuan atau profesi 
berkaitan dengan cara-cara yang dilakukan oleh seorang ilmuwan dan 
profesional di dalam mendekati, mengkaji, menjelaskan, atau 
menyimpulkan masalah yang menjadi fokus perhatiannya berdasarkan 
acuan atau standar yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama di 
kalangan komunitas ilmuwan atau profesional. Acuan atau standar yang 
dimaksudkan bukanlah “etika atau kode etik”, melainkan “tradisi   
keilmuan atau profesi” yang sudah ditaati, diakui, disepakati, dan 
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dipraktikkan bersama di kalangan komunitas ilmuwan atau profesional. 
Karena itu, sepakat dengan Ladd, bahwa dalam pengertian seperti itu, etika  
atau kode etik keilmuan bukanlah keputusan sepihak, karena otoritas 
perorangan, melainkan hasil dari sebuah proses diskusi, deliberasi, kajian, 
eksplorasi, dan argumentasi kolektif komunitas ilmuwan dan profesional 
tentang apa yang layak atau pantas dilakukan atau dipraktikkan ketika 
melakukan ikhtiar keilmuan atau keprofesian.  

Dalam pengertian seperti itu, maka etika atau kode etik keilmuan 
merupakan sebuah “komitmen melekat” yang niscaya ada di dalam 
disiplin keilmuan apapun. Etika atau kode etik keilmuan bukan saja 
penting untuk menciptakan, mempertahankan, dan melestarikan pola-
pola harmonis dan menguntungkan di antara anggota sesama anggota 
komunitas pendidikan , dan antar anggota dan komunitas disiplin ilmu 
umumnya. Lebih dari itu, etika atau kode keilmuan penting untuk 
mengembangkan “kultur dan tradisi keilmuan” yang sehat dan 
menjunjung tinggi sikap-sikap ilmiah (kejujuran, kesetiaan pada 
kebenaran, rasa ingin tahu, dan interestedness) (PPS-UPI, 2001).  

Dengan kata lain, etika bukanlah sesuatu yang dipikirkan di luar 
dunia keilmuan dan pendidikan, melainkan sudah dijalankan oleh 
mayoritas ilmuwan dan profesional (Shills, 1991:11). Karena itu pula, 
maka komitmen personal dan komunal terhadap etika atau kode etik 
juga menjadi parameter tentang derajat kebertanggungjawaban, 
keterpercayaan, keberhargadirian, dan keberkualitasan keilmuan dan 
pendidikan, baik di kalangan internal maupun eksternal komunitas 
pendidikan . Sebab, etika atau kode etik keilmuan dapat menghindarkan 
setiap anggota komunitas pendidikan  dari sikap-sikap dan perilaku-
perilaku tak bermoral, tak etis dalam berikhtiar dan membuat karya-
karya intelektual.  

Ilmuwan dan profesional  tidak berikhtiar dan berkarya hanya 
semata-mata untuk mencapai suatu kebenaran empiris dan logis, tetapi 
juga harus mencapai “kebenaran etis” (ethical truth). Yaitu kebenaran 
yang bisa dicapai hanya jika seorang ilmuwan dan profesional  berikhtiar 
dan berkarya intelektual secara tegas bertindak dengan berkonformitas 
pada standar, pedoman, atau acuan etika atau kode etik keilmuan yang 
ada, diakui, dijunjung tinggi, dan disepakati oleh setiap dan seluruh 
anggota komunitas ilmiah (Ford, dalam Lincoln & Guba, 1985:14). 
Meminjam istilah Shils (1981:15) keabsahan atau keterpercayaan sebuah 
ikhtiar dan karya keilmuan tidak hanya diukur dari sisi “orisinalitas” atau 
“keaslian”-nya, melainkan juga diukur dari sejauh mana ia “konformitas” 
terhadap etika atau kode etik keilmuan, yang dibangun, ditegakkan, diakui, 
dijunjung, dan dipraktikkan oleh seluruh komunitas ilmiah. 
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Perlu ditegaskan pula, bahwa salah satu pilar kehidupan 
intelektual adalah “menjunjung tinggi kejujuran dan etika intelektual”. 
Meminjam kata-kata bijak Andi Hakim Nasution (Suparlan, 1993:xiii) 
“mengungkapkan kebenaran apa adanya itu baik, tetapi lebih baik lagi 
bila untuk mencapai dan menyatakan kebenaran itu dilakukan dengan 
beretika”. Adalah suatu kemustahilan manakala para ilmuwan dan 
profesional  yang berikhtiar dan berkarya intelektual untuk mencari 
kebenaran, justru melanggar dan menghancurkan kebenaran itu sendiri, 
karena melakukan praktik-praktik yang tidak benar; seperti manipulasi 
data, menjiplak, mengutip tanpa menyebutkan sumbernya, plagiarisme, 
atau semacamnya. Dalam hal demikian, klaim-klaim kebenaran ilmiah 
yang dikemukakan sesungguhnya bukanlah suatu kebenaran dalam arti 
sesungguhnya, bahkan di situ tidak ada kebenaran ilmiah sama-sekali.  

Dari sejumlah pemikiran dan dokumen-dokumen resmi tentang 
perguruan tinggi dan HaKI, dapat diidentifikasi 6 (enam) aspek etika dan 
kode etik keilmuan, yaitu: 

Pertama, etika atau kode etik dalam konteks “kebebasan 
akademik”, mencakup kebebasan mimbar akademik dan otonomi 
keilmuan. Bahwa setiap anggota sivitas akademika dan/atau tenaga ahli 
dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan memiliki kebebasan untuk 
menyampaikan pikiran dan pendapat atau melaksanakan kegiatan yang 
terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri, dalam bentuk seminar, 
ceramah, simposium, diskusi panel, dan ujian dalam rangka 
pelaksanaan pendidikan akademik dan/atau profesional. Akan tetapi 
kebebasan akademik itu harus tetap disesuaikan dan dan dilandasi oleh 
norma dan kaidah keilmuan (PP. no. 60, pasal 17-18). 

Kedua, etika atau kode etik dalam konteks “pelaksanaan tugas 
dan tanggungjawab keilmuan”. Berdasarkan etika ini, seorang dosen 
adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada perguruan tinggi yang 
berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama 
mengajar (PP. no. 60/1999, psl. 5; 101:2), melakukan penelitian, 
membuat karya ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat (SK. 
Menkowasbangpan, no. 38/1999). Dalam melaksanakan tugas dan 
tanggungjawab keilmuannya, secara etis harus tunduk dan patuh 
terhadap norma-norma dan kaidah-kaidah keilmuan (PP. no. 60, pasal 
2:2b; pasal 101:2; SK. Menkowasbangpan No.38/1999), dan terhadap 
batas-batas spesialisasi atau konsentrasi bidang disiplin keilmuannya 
(Shils, 1993). Seorang guru juga adalah tenaga pendidik yang diberi 
tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan pendidikan 
(mengajar, membimbing) di jenjang pendidikan dasar dan menengah, 
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juga aktivitas pengembangan profesi dan pengabdian pada masyarakat 
(UU no. 20/2003; SE Bersama Mendikbud & Ka. BAKN, 1999).  

Ketiga, etika atau kode etik dalam konteks “penggunaan, 
pengambilan, dan pengumuman dan/atau perbanyakan” sebagian 
atau keseluruhan dari karya-karya cipta keilmuan. Berdasarkan etika  
ini, setiap bentuk penggunaan, pengambilan, dan pengumuman 
dan/atau perbanyakan sebagian atau keseluruhan dari karya-karya cipta 
keilmuan secara etis wajib atau harus menyebutkan sumbernya 
secara legkap, baik untuk kepentingan pendidikan, penelitian, 
penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau 
tinjauan, dan/atau ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan 
dan ilmu pengetahuan (UU no. 19/2002; pasal 15). Karya-karya cipta 
keilmuan tersebut meliputi: buku, karya tulis yang diterbitkan, dan 
semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, alat peraga yang dibuat 
untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, terjemahan tafsir, 
saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan (pasal 
12: 1); ciptaan-ciptaan yang tidak atau belum diterbitkan, terlebih lagi 
ciptaan-ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang nyata, 
yang memungkinkan perbanyakan atas hasil karya itu (ayat 2), termasuk 
berita-berita elektronik dan tertulis yang terdapat di media-media massa 
(pasal 14).  

Keempat, etika atau kode etik dalam konteks “penerjemahan 
(dan perbanyakannya)” karya-karya keilmuan oleh orang atau pihak 
lain. Berdasarkan etika ini, setiap bentuk aktivitas penerjemahan dan 
perbanyakan terhadap ciptaan-ciptaan dalam bidang ilmu    
pengetahuan oleh orang atau pihak lain wajib atau harus terlebih dahulu 
meminta ijin penerjemahan dan perbanyakannya kepada penciptanya. 
Kecuali penerjemahan dan perbanyakan tersebut dilakukan oleh 
pencipta sendiri. Akan tetapi, dalam hal bahwa karya tersebut 
dipandang sangat dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan, ilmu 
pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, Menteri 
dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri, 
memberi izin atau menunjuk pihak lain untuk melakukan 
penerjemahan dan/atau perbanyakan, atas dasar pertimbangan    
Dewan Hak Cipta (pasal 16:1). Sungguhpun demikian, pewajiban oleh 
pemerintah/menteri tersebut, hanya boleh dilakukan setelah lewat 
jangka waktu 3 tahun sejak ciptaan-ciptaan itu diterbitkan, dan belum 
pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (UU no. 19/2002; 
pasal 16:2-4). Pewajiban penerjemahan dan perbanyakan oleh 
pemerintah tersebut berbeda untuk setiap bidang keilmuan. Untuk 
bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam, boleh dilakukan  
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setelah 3 tahun sejak diterbitkan; untuk bidang ilmu pengetahuan sosial 
setelah 5 tahun sejak diterbitkan; dan untuk bidang seni dan sastra 
setelah 7 tahun sejak diterbitkan (pasal 16:3a-c) dengan catatan bahwa 
karya-karya cipta keilmuan di ketiga bidang itu belum pernah 
diterjemahkan dan diperbanyak (pasal 16:4). 

Kelima, etika atau kode etik dalam konteks “tempat 
penerjemahan, perbanyakan, dan pemakaiannya”. Berdasarkan etika 
ini, setiap bentuk atau aktivitas penerjemahan baik dilakukan sendiri 
oleh pencipta maupun oleh orang atau pihak lain atas izin pencipta atau 
karena diwajibkan oleh pemerintah; juga penggunaan atau pemakaian 
karya-karya hasil terjemahan dan perbanyakannya tersebut, hanya 
berlaku di dalam wilayah Indonesia (UU no. 19/2002; pasal 16:1-4). 

Keenam, etika atau kode etik dalam konteks penerimaan dan 
penggunaan “gelar akademik” (Sarjana, Magister, atau Doktor); dan 
“sebutan profesional”. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan 
kepada lulusan perguruan (Kepmendiknas no. 178/U/2001, psl. 1:1), 
dan yang dimaksud pendidikan akademik adalah pendidikan yang 
diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan(Kepmendiknas 
no. 178/U/2001, psl. 1:4). Gelar akademik terdiri atas Sarjana, Magister 
dan Doktor (psl. 6). 

Berdasarkan etika ini, penerimaan dan penggunaan gelar akademik 
oleh seseorang hanya diakui secara sah apabila dari perguruan tinggi yang 
memiliki hak dan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan 
akademik sesuai dengan bidang keahliannya. Penerimaan dan 
penggunaan gelar akademik tersebut juga baru boleh dilakukan setelah 
mereka dianggap telah mengikuti dan menyelesaikan semua kewajiban 
dan/atau tugas yang dibebankan, dan telah dinyatakan lulus dari perguruan 
tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Gelar akademik 
tersebut juga hanya boleh digunakan atau dicantumkan pada dokumen 
resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan 
(Kepmendiknas no. 178/U/2001, pasal 12-13). Keabsahan perolehan gelar 
akademik ini dapat ditinjau kembali karena alasan akademik (pasal 19). 
Untuk gelar akademik yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri 
perlu pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional, serta digunakan 
sesuai pola dan cara pemakaian yang berlaku di negara yang 
bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk disesuaikan dan/atau 
diterjemahkan menjadi gelar akademik sebagaimana yang ditetapkan dan 
berlaku di Indonesia. 

Seseorang juga berhak menerima dan menggunakan gelar     
doktor kehormatan (Doktor Honoris Causa) dari universitas dan  
institut yang memiliki wewenang menyelenggarakan Program  
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Pendidikan Doktor sesuai ketentuan yang berlaku apabila dianggap telah 
berjasa luar biasa bagi pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, 
teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan. Gelar 
Doktor kehormatan tersebut hanya boleh digunakan atau dicantumkan 
pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan 
pekerjaan (Kepmendiknas no. 178/U/2001, pasal 13-17). 

Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada 
lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional 
(Kepmendiknas no. 178/U/2001, psl. 1:2); sedangkan yang dimaksud 
dengan pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan pada 
kesiapan penerapan keahlian tertentu (psl. 1:4). Sebutan profesional 
untuk lulusan Program Diploma terdiri atas: (a) Ahli Pratama untuk 
Program Diploma I disingkat A.P., (b) Ahli Muda untuk Program Diploma 
II disingkat A.Ma., (c) Ahli Madya untuk Program Diploma III disingkat 
A.Md., dan (d) Sarjana Sains Terapan untuk Program Diploma IV 
disingkat SST (psl. 11:1). Penggunaan sebutan akademik tersebut 
hanya sebutan profesional jenjang tertinggi yang dimiliki (psl. 12:1). 

Seperti dalam hal gelar akademik, penerimaan dan penggunaan 
sebutan profesional oleh seseorang hanya diakui secara sah apabila 
dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memiliki hak dan wewenang 
untuk menyelenggarakan pendidikan profesional 
(Akademi,Politeknik,Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas) (psl. 5:2); 
yang bersangkutan telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau 
tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi pendidikan 
profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku; menyelesaikan 
kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi 
yang diikuti sesuai ketentuan yang berlaku; dan dinyatakan lulus dari 
perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional (psl. 
13:1-3). 

Sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar 
negeri digunakan sesuai pola dan cara pemakaian yang berlaku di 
negara yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk disesuaikan 
dan/atau diterjemahkan menjadi gelar akademik dan/atau sebutan 
profesional sebagaimana yang sudah diatur; sebutan profesional yang 
diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri perlu pengesahan dari 
Departemen Pendidikan Nasional; dan sebutan profesional lulusan 
perguruan tinggi di Indonesia tidak dibenarkan untuk  disesuaikan 
dan/atau diterjemahkan menjadi gelar akademik dan/atau diterjemahkan 
menjadi gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diberikan 
oleh perguruan tinggi di luar negeri  (psl. 21:1-3). 
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B.  Etika sebagai kewajiban dan tanggungjawab akademis 

Etika dalam pengertian kedua adalah kewajiban dan 
tanggungjawab akademik yang harus ditunaikan oleh setiap anggota 
komunitas dan institusi keilmuan di dalam bidang keilmuan. 
Kewajiban dan tanggungjawab keilmuan ini, sebagai bentuk 
“komitmen melekat” yang niscaya ada di dalam eksistensi setiap 
anggota komunitas dan institusi keilmuan. Kewajiban dan 
tanggungjawab keilmuan sebagai unsur kedua dari etika tertuju pada 
dua aspek, yaitu: institusional dan personal. 

Kewajiban dan tanggungjawab akademik yang harus ditunaikan oleh 
setiap institusi keilmuan (Pascasarjana, Fakultas, Pusat Penelitian, 
Program Studi, Jurusan, Konsorsium, pusat-pusat penelitian dan 
pengembangan ilmu pendidikan, teknologi, dan seni pendidikan 
organisasi-organisasi ilmuwan dan profesional pendidikan, pusat-
pusat penerbitan ilmiah, organisasi/institusi pembinaan profesional, 
balai-balai pendidikan dan latihan profesi) mencakup: (1) 
membangun, menetapkan, dan mengembangkan struktur  disiplin 
ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan—paradigma, 
komunitas, domain, etika, dan tradisi keilmuan; (2) menyebarluaskan 
ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di bidang pendidikan/ 
keguruan ke seluruh lapisan komunitas ilmuwan dan profesional  
pendidikan; (3) memfasilitasi, dan mengkoordinasikan setiap bentuk 
aktivitas dan karya keilmuan di bidang pendidikan/keguruan 
(pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan penelitian) yang disusun 
dan dilaksanakan oleh para calon dan anggota komunitas       
ilmuwan dan profesional  pendidikan, atas dasar prinsip “kekebasan 
akademik” dan “otonomi keilmuan”, yang ditujukan untuk kepentingan 
pembentukan dan pengembangan struktur disiplin ilmu pendidikan 
dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan; (4) menyelenggarakan dan 
mengembangkan pendidikan akademik dan profesional di bidang 
pendidikan/keguruan guna menyiapkan para calon anggota 
komunitas ilmuwan dan profesional  pendidikan yang akan: 
memenuhi syarat minimal kelayakan akademik/profesi; menambah, 
memperluas, atau meningkatkan kualitas wawasannya dalam 
sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
pendidikan/keguruan; meningkatkan kesiapan diri untuk   
menerapkan keahlian pendidikan/keguruan; dan (5) memanfaatkan 
semaksimal mungkin hasil-hasil karya keilmuan untuk    
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya 
kebudayaan nasional. Kewajiban dan tanggungjawab keilmuan terkait 
dengan kewajiban dan tanggungjawab sosial institusi keilmuan 
pendidikan/keguruan terhadap masyarakat, bangsa,  dan  negaranya;            



 72 

dan bahwa institusi keilmuan pendidikan/keguruan bukanlah sebuah 
“menara gading” yang acuh terhadap lingkungan sekitarnya.   

Sedangkan kewajiban dan tanggungjawab akademik yang harus 
ditunaikan oleh setiap dari setiap anggota komunitas ilmiah dapat 
diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kewajiban dan tanggungjawab terhadap: 
(1) pendidikan; (2) mahasiswa atau calon ilmuwan dan profesional ; (3) 
kolega ilmuwan dan profesional ; (4) aktivitas dan karya keilmuan 
(penciptaan, pengembangan, dan pengkomunikasian); dan (5)  masyarakat 
dan negara. 

 
(1) kewajiban dan tanggungjawab terhadap pendidikan  

Kewajiban dan tanggungjawab keilmuan terhadap pendidikan, 
berkenaan dengan komitmen akademik dari setiap anggota komunitas 
ilmuwan dan profesional  untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan 
formal baik yang dilaksanakan oleh institusi perguruan tinggi, organisasi 
pendidikan, dan/atau institusi-institusi pelatihan dan pengembangan 
profesional lainnya. Kewajiban dan tanggungjawab tersebut bisa 
dimaksudkan untuk: (1) memenuhi syarat atau kualifikasi minimal 
pendidikan akademik dan profesional yang diharuskan sesuai dengan 
tuntutan akademik atau profesinya; yaitu D2 untuk guru SD, D3 untuk 
guru SLTP, S1 untuk guru SMU/SMK, atau S2 untuk dosen di 
perguruan tinggi; (2) meningkatkan kemampuan akademik dan 
profesional dan/atau mendapatkan kualifikasi akademik dan profesional 
yang lebih tinggi di dalam suatu cabang disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan , teknologi dan seni 
pendidikan/keguruan sesuai dengan bidang keilmuan atau 
keprofesiannya, sehingga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan 
tugas-tugas akademik dan profesi kependidikannya, atau untuk lebih 
meningkatkan kesiapan dirinya di dalam menerapkan keahlian 
pendidikan/ keguruan; (3) menambah dan memperluas wawasan 
akademik dan profesional dan/atau mendapatkan kualifikasi akademik 
dan profesional tambahan yang setingkat atau lebih tinggi di luar bidang 
disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan, yang 
dipandang memiliki keterkaitan dan mendukung pelaksanaan tugas-
tugas akademik dan profesi kependidikannya, atau untuk lebih 
meningkatkan kesiapan dirinya di dalam menerapkan keahlian 
pendidikan/ keguruan. 

(2) kewajiban dan tanggungjawab terhadap siswa, mahasiswa atau 
calon ilmuwan dan profesional  

Kewajiban dan tanggungjawab keilmuan terhadap siswa, 
mahasiswa atau calon ilmuwan dan profesional , berkenaan dengan 
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komitmen akademik dari setiap anggota komunitas ilmuwan dan 
profesional  pendidikan untuk menyiapkan siswa, dan mahasiswa 
sebagai calon-calon anggota komunitas ilmuwan dan profesional  yang 
memenuhi syarat-syarat akademik dan profesional sesuai yang telah 
ditetapkan oleh tradisi keilmuan; setia, taat, dan berkomitmen terhadap 
penegakan tradisi keilmuan; kritis-inovatif terhadap tradisi keilmuan; dan 
mewariskan minat dan antusisme keilmuan untuk membangun, 
mengembangkan, dan membarui tradisi keilmuan yang memuaskan 
bagi bidang keilmuannya maupun komunitas ilmuwan dan profesional .   

Kewajiban dan tanggungjawab ini berkaitan dengan aktivitas 
pemberian pendidikan, pengajaran, bimbingan di kelas atau ruang 
kuliah, juga dalam berbagai aktivitas dan karya keilmuan kepada 
mahasiswa atau calon ilmuwan dan profesional  pendidikan atau 
profesional pendidikan. Kewajiban dan tanggungjawab tersebut meliputi: 
(1) penyusunan dan pelaksanaan program untuk: pendidikan dan 
pengajaran (pembelajaran, kuliah, tutorial, penataran, atau pelatihan), 
termasuk aktivitas perbaikan dan pengayaannya; bimbingan untuk 
kegiatan praktik laboratorium, bengkel, studio dan praktik lapangan 
seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), Program Pengalaman Lapangan 
(PPL), Praktik Kemampuan Mengajar (PKM), dan praktikum sains; karya 
keilmuan, yaitu membimbing penyusunan disertasi, tesis, skripsi, 
laporan, atau karya Ilmiah; aktivitas keilmuan, seperti seminar, 
lokakarya, semiloka, simposium, diskusi panel, kollukium, dan 
semacamnya; pembinaan kegiatan kemahasiswaan sebagai tenaga 
pembimbing akademik (PA), atau petugas bimbingan dan konseling; (4) 
menganalisis, dan mengevaluasi proses dan hasil pengajaran, 
bimbingan, dan penelitian yang telah dilakukan untuk lebih 
meningkatkan kualitasnya; (6) menyusun, melaksanakan, menganalisis, 
dan mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa atau mahasiswa; (7) 
menguji hasil-hasil belajar akhir (disertasi, tesis, skripsi, PPL, PKM/PKP) 
untuk mengetahui tingkat kepenguasaan kemampuan 
akademik/profesional; (8) membuat, menulis, dan mengembangkan 
materi pokok dan suplemen atau bahan belajar pendukung untuk 
kegiatan pembelajaran, perkuliahan, tutorial, penataran, pelatihan, atau 
bimbingan, yang memuat berbagai aspek struktur  disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan; dan (9) 
menyampaikan orasi ilmiah di hadapan mahasiswa atau calon anggota 
komunitas ilmuwan dan profesional pendidikan.  
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(3) kewajiban dan tanggungjawab terhadap kolega ilmuwan dan 
profesional  

Kewajiban dan tanggungjawab keilmuan terhadap sesama 
kolega ilmuwan/profesional, berkenaan dengan komitmen akademik 
dari setiap anggota komunitas ilmuwan dan profesional  pendidikan 
untuk mengajar, membimbing, melatih, dan saling mengkomunikasikan 
dan mempraktikkan khasanah keilmuan pendidikan kepada sesama 
anggota komunitas ilmuwan dan profesional  pendidikan.  

Kewajiban dan tanggungjawab tersebut mencakup aspek 
pengajaran, bimbingan, dan aktivitas dan karya keilmuan yang 
ditujukan kepada sesama anggota komunitas ilmuwan dan profesional  
pendidikan, seperti menyusun dan melaksanakan program untuk 
berbagai aktivitas: (1) pendidikan, yakni mendorong, memfasilitasi 
sesama kolega mengikuti pendidikan—akademik dan profesional--    
dan pelatihan formal agar: memenuhi syarat minimal pendidikan 
akademik dan profesional yang diharuskan sesuai dengan tuntutan 
akademik atau profesi; meningkatkan kemampuan akademik dan 
profesional dan/atau mendapatkan kualifikasi akademik dan 
profesional yang lebih tinggi sesuai dengan bidang keilmuan           
atau keprofesian; menambah dan memperluas wawasan akademik 
dan profesional dan/atau mendapatkan kualifikasi akademik dan 
profesional tambahan yang setingkat atau lebih tinggi di luar       
bidang ilmunya; (2) pengajaran (kuliah, tutorial, penataran, atau 
pelatihan), termasuk aktivitas perbaikan dan pengayaannya; 
bimbingan (pendidikan laboratorium praktik  bengkel atau studio; 
Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP); karya keilmuan, seperti: 
penyusunan disertasi, tesis, skripsi, laporan, atau karya Ilmiah; dan 
aktivitas keilmuan, seperti: seminar, lokakarya, semiloka, simposium, 
diskusi panel, kollukium, dan semacamnya; kepada kolega 
ilmuwan/profesional yang mengikuti studi lanjutan (D2 s.d S3) baik 
untuk keperluan memenuhi syarat minimal, meningkatkan 
kemampuan, atau menambah dan memperluas wawasan akademik  
dan profesionalitasnya; (3) menyampaikan orasi ilmiah di hadapan 
kolega dan komunitas ilmuwan/profesional; (4) supervisi                    
dan bimbingan kepada sesama kolega--guru, dosen, atau peneliti--
yang lebih muda, dalam berbagai aktivitas yang berkaitan          
dengan pengajaran (mengajar, kuliah, tutorial, penataran,                
atau pelatihan, termasuk aktivitas perbaikan dan pengayaannya), 
bimbingan, dan penelitian; dan kepada sesama kolega yang akan 
menaiki jabatan profesional/akademik lebih tinggi; (5) detasering     
dan    pencangkokan    guru,    dosen,    atau  peneliti,  dalam  program  
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“cross-fertilization” di antara sesama kolega dari berbagai bidang 
akademik atau keahlian pendidikan, baik dalam aktivitas pengajaran, 
bimbingan, atau pelatihan. 

Dalam hal ini, kewajiban dan tanggungjawab keilmuan di bidang 
pengajaran seperti disebutkan di atas, berlaku penuh setiap ilmuwan dan 
profesional  yang berada institusi pendidikan tinggi, apapun jenjang 
jabatan akademik yang disandangnya (Asisten Ahli s.d Guru Besar). 
Sedangkan bagi setiap ilmuwan dan profesional  yang berada institusi 
pendidikan dasar dan menengah, kewajiban dan tanggungjawab 
keilmuan berlaku sesuai dengan jenjang jabatan profesi yang 
disandangnya (Guru Pratama hingga Guru Utama) (lihat: Kepmendiknas 
no. 57686/MPK/1989; Surat Edaran Bersama Mendiknas & Menpan no. 
38/SE/1989). 

 

(4)  kewajiban dan tanggungjawab di bidang aktivitas dan karya 
keilmuan  

Kewajiban dan tanggungjawab keilmuan di bidang karya-karya 
keilmuan berkenaan dengan komitmen akademik dari setiap anggota 
komunitas ilmuwan dan profesional  pendidikan untuk menemukan, 
mengembangkan, mempraktikkan, atau mengubah kebEnaran-
kebenaran keilmuan yang terdapat di dalam tradisi.  

Kewajiban dan tanggungjawab keilmuan tersebut mencakup:     
(1) menciptakan atau menghasilkan karya-karya ilmiah        
kependidikan, baik dalam bentuk hasil-hasil pemikiran, penelitian,       
atau penelitian pengembangan, baik dalam bentuk: laporan,      
monograf, makalah, skripsi, tesis, disertasi, atau dalam bentuk yang   
lain. Termasuk ke dalam kategori mencipta atau menghasilkan        
karya-karya keilmuan adalah: menerjemahkan/menyadur karya       
ilmiah; mengedit/menyunting karya ilmiah; membuat rancangan dan 
karya teknologi pendidikan yang dipatenkan; membuat rancangan       
dan karya teknologi, rancangan, dan karya seni monumental di       
bidang pendidikan; (2) mengkomunikasikan karya-karya ilmiah 
kependidikan yang sudah dihasilkan atau diciptakan di dalam forum-
forum komunikasi ilmuwan dan profesional  seperti: seminar,      
lokakarya, semiloka, simposium, diskusi panel, kollukium, dan 
semacamnya, penerbitan-penerbitan ilmiah seperti: buku, majalah  
ilmiah, jurnal, dsb. (terakreditasi atau tidak) baik yang berada di 
lingkungan universitas, lembaga atau organisasi keilmuan, atau di 
lembaga-lembaga penerbitan di luar itu; (3) aktif-partisipatif        
mengikuti berbagai forum komunikasi ilmuwan dan profesional      
seperti: seminar, lokakarya, semiloka, simposium, diskusi panel, 
kollukium,    dan    semacamnya,    yang    diselenggarakan    institusi- 
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institusi keilmuan pendidikan/keguruan di dalam atau di luar negeri; 
(4) mengakses berbagai karya keilmuan di bidang 
pendidikan/keguruan, baik melalui keterlibatan aktif di dalam forum 
komunikasi ilmuwan dan profesional , melalui penerbitan-penerbitan 
ilmiah, atau sumber-sumber lain yang tersedia (mis. internet); dan (5) 
mempraktikkan hasil-hasil pemikiran, penelitian, atau penelitian 
pengembangan di bidang pendidikan di dalam berbagai aktivitas 
bidang pengajaran, bimbingan, dan penelitian pendidikan; dan (6) 
melakukan inovasi-kreatif terhadap unsur-unsur dari struktur  disiplin 
ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan  (paradigma, 
komunitas, domain, etika, atau tradisi) yang selama ini sudah menjadi 
khasanah keilmuan pendidikan, karena dianggap tidak lagi sesuai 
dengan dinamika baru  dan mutakhir di dalam disiplin ilmu pendidikan 
dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan. 

 

(5) kewajiban dan tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara 

Kewajiban dan tanggungjawab keilmuan terhadap masyarakat dan 
bangsa berkenaan dengan komitmen akademik dari setiap anggota 
komunitas ilmuwan dan profesional  pendidikan untuk mempraktikan dan 
memanfaatkan semaksimal mungkin segala bentuk aktivitas dan karya 
keilmuannya di bidang pendidikan/keguruan untuk meningkatkan taraf 
kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 
Kewajiban dan tanggungjawab keilmuan tersebut dapat dilakukan melalui 
pendidikan dan pengajaran, penelitian, aplikasi praktis hasil-hasil 
pemikiran atau penelitian, pemberian jasa layanan, dan kegiatan politik 
dan publisitas.   

Kewajiban dan tanggungjawab keilmuan dalam bentuk pemberian 
pendidikan, pengajaran, dan pelatihan kepada siswa dan mahasiswa 
berupa pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap-sikap keilmuan dan 
keprofesionalan di bidang pendidikan/keguruan, agar mereka dapat: 
menjadi anggota masyarakat terdidik (educated man) dan profesional 
(professionalized man); melanjutkan pendidikan akademik/profesional ke 
jenjang yang lebih tinggi; memasuki dunia dan anggota komunitas 
akademik atau profesional; atau mengaplikasikan hasil-hasil pendidikan 
akademik/profesional yang diperolehnya untuk kemakmuran kehidupan 
masyarakat.  

Kewajiban dan tanggungjawab keilmuan dalam bentuk    
penelitian, dilakukan untuk mendekati, mengkaji, menjelaskan, atau 
memecahkan masalah yang dihadapi oleh komunitas ilmuwan/ 
profesional, masyarakat dan bangsanya. Dengan demikian, maka 
penelitian-penelitian    tersebut    harus    memiliki    bobot    keilmuan/ 
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keprofesionalan, dalam arti mampu membangunan dan 
mengembangkan struktur disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan; dan juga mempunyai konsekuensi-
konsekuensi praktis baik bagi kepentingan profesi maupun 
masyarakat dan bangsa. Dalam hal konsekuensi-konsekuensi praktis 
bagi kepentingan profesi, penelitian-penelitian tersebut sangat bernilai 
untuk meningkatkan kualitas akademik dan profesioanlisme tenaga 
kependidikan; dan dalam hal konsekuensi-konsekuensi praktis bagi 
kepentingan masyarakat dan bangsa, penelitian-penelitian tersebut 
juga memberikan nilai penting untuk meningkatkan, menambah, dan 
memperluas pemahaman masyarakat dan bangsa terhadap berbagai 
masalah yang dihadapi, dan cara pemecahannya. Walaupun tidak 
selalu konsekuensi-konsekuensi praktis bagi masyarakat dan bangsa 
itu sudah terpikirkan atau terprediksikan ketika seorang ilmuwan dan 
profesional  pendidikan melakukan penelitian.  

Kewajiban dan tanggungjawab keilmuan dalam bentuk aplikasi 
praktis hasil-hasil pemikiran atau penelitian pendidikan, yang 
kemudian dirumuskan secara sederhana atau praktis dalam bentuk 
buku, panflet, brosur, buklet, manual, atau program-program yang 
bersifat praktis untuk konsumsi publik atau khalayak luas. Karya-karya 
semacam itu, akan memungkinkan masyarakat luas dapat mengambil 
manfaat langsung dan praktis terhadap hasil-hasil pemikiran atau 
penelitian pendidikan bagi kepentingan pendidikan, pengajaran, 
pembimbingan, atau pelatihan anggotanya di dalam lembaga-lembaga 
pendidikan nonformal atau informal yang diselenggarakan oleh 
masyarakat, termasuk keluarga. 

Kewajiban dan tanggungjawab keilmuan dalam bentuk 
pemberian jasa layanan, dapat berbentuk: (1) pengkomunikasian  
atau publikasi hasil-hasil penelitian dalam bahasa yang lebih 
sederhana atau populer di dalam media-media publik, atau lazim 
disebut bacaan “ilmiah populer”, atau  melalui media elektronik    
(radio dan televisi) yang bisa diakses oleh setiap anggota   
masyarakat awam; (2) pemberian latihan/penyuluhan/penataran/ 
ceramah pendidikan pada masyarakat; (4) pendirian lembaga-
lembaga konsultasi pendidikan bagi masyarakat; (5) pemberian 
layanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang 
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan; (6) 
pendirian lembaga-lembaga pendidikan formal (TK s.d SMU/SMK) 
atau pendidikan non-formal (kursus, balai latihan, dsb); atau (6) 
penelitian atau pendirian  pusat penelitian pendidikan yang secara 
khusus dimaskudkan untuk mempelajari, menjelaskan, dan 
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memecahkan persoalan-persoalan praktis pendidikan di masyarakat 
yang secara langsung dapat dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat 
luas. 

Kewajiban dan tanggungjawab keilmuan dalam bentuk kegiatan 
politik. yang dimaksudkan di sini bukan pada keharusan anggota 
komunitas ilmu dan profesi pendidikan terlibat aktif dalam politik 
praktis atau untuk maksud dan kepentingan potitik, termasuk dalam 
pemerintahan. Melainkan berkaitan dengan jabatan sebagai 
konsultan, asisten, atau staf ahli bidang pendidikan dari pejabat-
pejabat pemerintahan pusat atau daerah yang membutuhkan layanan 
dan pertimbangan ahli berkaitan dengan kebijakan-kebijakan politik 
yang bersinggungan atau bersangkutan dengan bidang pendidikan. 
Keterlibatan mereka sebagai tenaga ahli menjadi sangat penting, agar 
kegiatan dan kebijakan politik bisa membuahkan kebijakan-kebijakan 
politik yang sesuai atau melanggar prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah 
keilmuan dan keprofesionalan pendidikan; dan sesuai dengan 
aspirasi, kebutuhan, atau kepentingan pendidikan masyarakat.  

Ketakharusan seorang ilmuwan dan profesional pendidikan aktif 
di dalam politik praktis (menjadi anggota parpol atau rangkap jabatan 
di pemerintahan) bukan karena persoalan hukum formal semata, yaitu 
munculnya pertentangan kepentingan antara kepentingan akademik 
dan profesi dengan kepentingan parpol dan kekuasaan, maupun 
dengan kepentingan perguruan tinggi. Oleh sebab itu, secara formal, 
apabila seorang ilmuwan atau profesional pendidikan menduduki 
jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/Pejabat Negara, atau 
partai-partai politik maka dia harus dibebaskan dari jabatan 
organiknya (Kepmenkowasbangpan, 1999); demikian pula seorang 
pimpinan perguruan tinggi dilarang untuk menduduki jabatan struktural 
dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan 
daerah, sehingga dapat menimbulkan (PP. no. 61/1999; psl. 16:b) 

Alasan lain yang lebih substantif, adalah adanya kekhawatiran 
bahwa mereka akan terjebak di dalam permainan-permainan politik 
praktis dan mengabaikan kewajiban dan tanggungjawab keilmuan dan 
keprofesionalannya untuk senantiasa bersikap hormat dan patuh 
terhadap prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah keilmuan dan 
keprofesionalan pendidikan. Walaupun bisa saja mereka beralasan 
bahwa dengan keterlibatan dirinya di dalam politik praktis, bisa 
melakukan “pendidikan politik” yang secara keilmuan dan 
keprofesionalan sah dan etis. Akan tetapi, lebih disebabkan alasan 
untuk menghindari terjadinya distorsi-distorsi yang disebabkan oleh 
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cita-cita politik atau keberpihakan kepada gerakan-gerakan politik 
tertentu yang mungkin sulit dihindari. Apabila hal tersebut terjadi, tentu 
akan berimplikasi lebih jauh terhadap komitmen akademik dan 
profesional mereka di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya 
di bidang aktivitas-aktivitas dan karya-karya keilmuan, dengan lebih 
mengedepankan keberpihakan pada aspirasi, pandangan, atau cita-
cita politiknya, daripada keberpihakan pada prinsip, norma, atau 
kaidah-kaidah keilmuan atau keprofesionalan yang menjadi jatidiri 
seorang ilmuwan atau profesional. Selain itu, juga akan membawa 
implikasi terhadap hubungan dirinya dengan mahasiswa atau sesama 
kolega, akibat perbedaan pandangan dan cita-cita politik. Upaya untuk 
menyiapkan calon-calon anggota komunitas ilmuwan dan profesional  
yang memenuhi syarat-syarat akademik dan profesional sesuai yang 
telah ditetapkan oleh tradisi keilmuan; dan upaya untuk meneguhkan 
ikatan solidaritas di antara sesama anggota komunitas ilmiah dan 
profesi pun sulit dicapai. Bahkan, terjadinya rivalitas atau friksi-friksi di 
antara mereka juga tidak mungkin terhindarkan (Shils, 1993; ASN & 
NAEIM, 1995).  

 

C.  Bentuk-bentuk Pelanggaran Etika  

Wacana yang belakangan mengemuka, persoalan pelanggaran 
etika sering hanya ditujukan kepada praktik-praktik plagiarisme, yaitu 
penjiplakan, penggandaan, pengutipan, atau penyaduran, manipulasi 
data, menjiplak, mengutip dari karya keilmuan orang lain tanpa 
menyebutkan sumbernya. Pelanggaran etika atau profesi hanya 
dipersepsi sebagai persoalan “plagarisme” semata. Seperti sudah 
dikemukakan sebelumnya, etika mencakup enam wilayah, dan dari 
berbagai sumber yang sempat diakses, pelanggaran etika banyak 
jenisnya. 

Akademi Sains Nasional (ASN) bekerjasama dengan Akademi 
Engineering Nasional Pendidikan Tinggi Kesehatan (NAEIM) dalam laporan 
penelitiannya berjudul “Responsible Science: Ensuring the Integrity of the 
Research Process” pada tahun 1989 dan kemudian direvisi pada tahun 
1995, berkaitan dengan persoalan etika mengklasifikasikan 
ketaksenonohan (misconduct) dalam sains menjadi  dua jenis, yaitu:  

(1) kealpaan ilmiah (scientific negligence), yaitu ketaksenonohan yang 
disebabkan oleh kesalahan penyajian informasi yang bukan dengan 
tujuan mengelabui atau menipu, dan tidak segera ditemukan. Dalam 
kasus ini tidak hanya komunitas ilmuwan dan profesional  yang 
tertipu, tetapi juga publik. Kasus kealpaan ini bisa terjadi karena 
sejumlah  faktor, seperti:  pemaduan data secara dingin (cold fusion)  
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padahal data tersebut saling bertentangan, kesalahan dan 
kelemahan prosedur penelitian atau tidak mengikuti acuan 
proseduran yang umum disepakati, tidak dilakukan kajian awal 
oleh panel-sejawat (peer-review), atau karena keinginan untuk 
mengejar popularitas dan keuntungan finansial. 

Dalam kasus ini, dianggap sebagai bentuk pelanggaran etika, 
apabila seorang ilmuwan dan profesional  yang menyadari dan 
menemukan adanya kekeliruan penjelasan, pemecahan masalah, 
atau penarikan simpulan dan implikasi-implikasi penelitiannya, tetapi 
tidak melakukan pengakuan dengan segera dan terbuka, terutama 
yang telah dipublikasikan di dalam penerbitan ilmiah. Pengakuan 
tersebut lebih disukai apabila disampaikan di dalam penerbitan yang 
sama. Hal-hal semacam itu, memang terkait dengan sifat fallibilitas 
manusiawi yang bisa melahirkan kecerobohan, ketergesaan, 
ketakfokusan, kelalaian, kesalahan, kealpaan ilmiah, atau 
kelemahan metode ilmiah yang digunakan yang mungkin tidak 
disengaja atau disadari sebelumnya, sehingga tidak lagi sesuai 
dengan standar keilmuan yang telah disepakati komunitas ilmuwan 
dan profesional  pendidikan. Pelanggaran etika juga bisa terjadi 
ketika seseorang mempublikasikan dua hasil penelitian sendiri 
tentang pokok permasalahan yang sama tetapi berbeda lokasi 
penelitiannya, hanya sebatas untuk diterbitkan. Tanpa menguraikan 
secara rinci dan lengkap kedua proses penelitiannya tadi, karena 
alasan ketergesaan waktu, atau terbentuk masalah pembiayaan  

(2) ketakjujuran yang disengaja (deliberate dishonesty), seperti 
tindakan merekayasa atau memodifikasi data (forgery and 
fabrication) secara cerdik untuk tujuan popularitas atau lainnya; 
memalsukan atau mengubah temuan (falsification, fraud, invent, 
massage, fudge); pengutipan tanpa menyebut sumbernya 
(plagiarism), mengambil secara utuh karya orang lain (piracy); 
kebohongan (hoaxes); kesalahan nyata (honest errors); kedengkian 
(malicious); melebih-lebihkan sehingga tidak proporsional lagi dan 
menyimpang (trimming); melaporkan temuan dari hasil instrumen 
yang dianggap memuaskan saja agar dianggap sesuai dengan 
acuan yang ada, padahal instrumen yang digunakan banyak 
(cooking).  

Berbeda dengan kasus pertama, dalam kasus kedua ini 
pelanggaran etika sangat jelas dan tak bisa ditoleransi. Tindakan-
tindakan tadi, oleh Broad and Wade dinyatakan sebagai tindakan 
“pengkhianatan terhadap kebenaran” (the betrayers of the truth),  
dan mereka yang melakukan oleh Kohn disebut sebagai “nabi-nabi 
palsu” (false prophets). 
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sumber: Bauer, H.H. (1995). Ethics in Science 
(www.chem.vt.edu/chemed/ethics/hbaeur/ habauer_ toc.html.) 

 
Masalah pelanggaran etika yang juga kerap tidak disadari, dan 

kerap pula dilanggar adalah ketika seorang ilmuwan dan profesional  
pendidikan bergiat dan berkarya di luar batas-batas disiplin 
keilmuannya; baik karena alasan diminta, lebih-lebih lagi karena alasan 
ekonomi. Juga apabila mereka melakukan penelitian pesanan dari 
sebuah perusahaan yang bersedia memberikan dana dan honorarium 
tinggi, yang bisa menimbulkan konflik kepentingan antara 
keilmuan/profesi dan kebutuhan teknis atau praktis semata, sehingga 
terjadi distorsi pada prakonsepsi dan keyakinan-keyakinan keilmuan 
atau profesinya. Termasuk pelanggaran etika juga, manakala seorang 
ilmuwan dan profesional  kurang semangat dan bahkan sama sekali 
tidak mau mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada 
masyarakat sesuai dengan bidang disiplin keilmuannya, yang 
sesungguhnya pula merupakan kewajiban akademis ilmuwan dan 
profesional . Demikian juga halnya, manakala seorang ilmuwan dan 
profesional  atau komunitas ilmuwan dan profesional  menyuarakan 
aspirasi, berkolaborasi, berafiliasi, atau mengabdi kepada kelompok-
kelompok atau kepentingan-kepentingan politik (ilmuwan dan 
profesional  politis); kepada kepentingan pemerintah atau birokrasi 
(ilmuwan dan profesional  birokrat); atau mengejar kepentingan 
popularitas atau publisitas (ilmuwan dan profesional  publisitas) dengan 
mengaburkan atau bahkan menghilangkan komitmen-komitmen etisnya 
sebagai ilmuwan dan profesional  (Shills, 1993; Bauer, 1995).  

Pelanggaran etika juga terjadi dalam konteks hubungan-
hubungan   akademis   antara   dosen/guru   dan   mahasiswa,   seperti:  
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meremehkan—karena dianggap tidak mampu; berhubungan terlalu 
dekat, karena mahasiswa tersebut adalah teman, pasangan, adik, 
anak, atau kekasihnya, sehingga melahirkan konflik kepentingan; 
bersikap sangat ketat (dosen killer) terhadap mahasiswa dengan 
alasan untuk menegakkan integritas dan wibawa; selalu ingin benar 
sendiri; baik dalam aktivitas perkuliahan maupun bimbingan. Sikap-
sikap tersebut jelas mengindikasikan sikap tidak profesional, 
sementara salah satu komitmen intelektual utama adalah 
“menjunjung tinggi sikap profesionalisme” (Bauer, 1995). 

 

D. Penegakan Etika: Sebuah Komitmen Bersama 

Sebagai salah satu pilar dari disiplin keilmuan dan profesi, dan 
banyaknya kasus-kasus pelanggaran etika yang terjadi di Indonesia, 
yang terungkap atau tidak, komitmen atas aspek-aspek etika ini menjadi 
semakin signifikan untuk ditegakkan di dalam dunia keilmuan dan 
keprofesian, khususnya di kalangan komunitas ilmuwan dan profesional 
pendidikan. Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Ditjen HaKI 
tanggal 18 Januari 2005 tentang tingkat kesadaran masyarakat 
terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, menunjukkan  bahwa 
sebanyak 88% (277) dari 313 responden menyatakan “rendah”, dan 
hanya 4% (11) dari responden menyatakan “tinggi” (www.dgip.go.id/). 
Hasil jajak pendapat ini masih bisa dipersoalkan tentang metodologi, 
representativitas sampelnya, atau lainnya. Namun setidaknya, ada 
gambaran bahwa masalah etika di Indonesia perlu mendapatkan 
perhatian serius dari seluruh komunitas ilmuwan dan profesi di 
Indonesia, khusus di kalangan komunitas pendidikan . Munculnya 
kasus-kasus penjiplakan atau plagiarisme beberapa waktu lalu oleh 
mahasiswa sarjana dan pascasarjana di beberapa perguruan tinggi; 
kasus-kasus pemberian “gelar doktor” (termasuk Doktor Honoris 
Causa) yang tidak jelas keabsahan lembaga pendidikan dan konsep 
penyelenggaraannya, membenarkan hal itu. 

Komitmen untuk semakin menegakkan etika dan profesi di 
Indonesia, kini sudah ditegaskan dengan disepakatinya UU Hak Cipta 
tahun 1997, yang kemudian diperbaharui pada tahun 2000, tahun 2001, 
dan terakhir tahun 2002 (UU no. 19/2002). Walaupun nuansa 
pertimbangan ekonomis lebih mengemuka, akan tetapi secara 
substantif HaKI pada dasarnya adalah “hak eksklusif” yang diberikan 
Negara kepada individu pelaku HaKI (inventor, pencipta, pendesain  
dan sebagainya). Maksudnya tiada lain sebagai penghargaan atas 
sebuah hasil karya (kreativitas) mereka dan agar orang lain terangsang 
untuk  dapat lebih  lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan  
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sistem HaKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui 
mekanisme pasar. Di samping itu sistem HaKI menunjang diadakannya 
sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia 
sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya 
yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi 
yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya 
dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya 
lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. 

Secara historis, lahirnya UU Hak Cipta ini—termasuk HaKI--
selain dilatarbelakangi oleh munculnya masalah-masalah pelanggaran 
HaKI sebagaimana dikemukakan di atas, juga diawali dari ratifikasi 
Indonesia terhadap Konvensi Bern untuk Perlindungan terhadap Hasil 
Penulisan dan Karya Artistik (Bern Convention for the Protection of 
Literary and Artistic Works) tahun 1886. Akan tetapi kemudian 
Indonesia memutuskan keluar dari Konvensi Bern tahun 1958. Namun, 
kemudian kembali meratifikasi Konvensi Bern. Keikutsertaan Indonesia 
dalam pergaulan masyarakat dunia berkaitan dengan HaKI, semakin 
tegas ketika Indonesia memutuskan menjadi sebagai anggota WIPO 
tahun 1994, dan meratifikasinya dengan Keppres No. 19 Tahun 1994. 
Selanjutnya, Indonesia meratifikasi pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia WTO (World Trade Organization) pada tahun 1994, 
dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu Agreement 
Establishing the World Trade Organization (AEWTO). Salah satu bagian 
penting dari Persetujuan WTO tersebut adalah keharusan Indonesia 
untuk menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang HaKI 
dengan standar Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 
Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods (TRIPs). 
Kemudian, pemerintah bersama DPR menjadikannya sebagai Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1994. Sejalan dengan kesepakatan TRIPs ini, 
maka pemerintah Indonesia kemudian telah meratifikasi konvensi-
konvensi Internasional di bidang HaKI, di antaranya: (1) Paris 
Convention for the protection of Industrial Property and Convention 
Establishing the World Intellectual Property Organizations, dengan 
Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keppres No. 24 Tahun 
1979; (2) (selengkapnya lihat di:www.dgip.go.id/). 

Institusi yang mengurus masalah HaKI di Indonesia adalah 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen       
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dan di tingkat internasional 
adalah World Intellectual Property Organizations (WlPO}, suatu     
badan khusus PBB, dan Indonesia termasuk salah satu anggotanya 
dengan  diratifikasinya  Paris  Convention  for the Protection of Industrial  
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Property and Convention Establishing the World Intellectual Property 
Organizations, sebagaimana sudah disebutkan di atas. Dengan 
demikian, pada era milenium baru ini, hak kekayaan in telektual telah 
menjadi isu yang sangat penting mendapat perhatian baik dalam forum 
nasional maupun internasional. Dimasukkannya TRIPs dalam paket 
Persetujuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru 
perkembangan HaKI di seluruh dunia. 

Dalam konteks kehidupan intelektual atau keilmuan pendidikan di 
Indonesia, komitmen untuk menegakkan dan menjunjung tinggi etika 
atau kode etik keilmuan yang secara yuridis-formal termasuk dalam 
HaKI, kiranya dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya: 

(1) memberikan matapelajaran atau matakuliah yang berkaitan 
dengan HaKI, “etika dan profesi” kepada para siswa dan mahasiswa. 
Hal ini diharapkan sejak dini mereka sudah mengenal dan 
memahami hak dan kewajiban yang melekat pada setiap karya 
intelektual seseorang. Dalam hal ini, sejumlah perguruan tinggi yang 
sudah memasukkan materi ini di antaranya Unmuh Malang melalui 
matakuliah “Etika Keperawatan” untuk D3 Keperawatan. FT-Univ. 
Dutawacana, juga memasukkan matakuliah “Etika Kristen” di dalam 
kurikulumnya, yang dimaksudkan untuk Lebih mengembangkan 
wawasan, kesadaran, dan tanggung jawab mahasiswa dalam 
pengambilan keputusan "etis" (yang "baik", "benar" dan "sesuai" 
dengan nilai-nilai martabat manusia), dengan perspektif iman 
Kristen. Materinya mencakup: pengertian etika dan etika Kristen, 
faktor-faktor/prinsip-prinsip dasar untuk pengambilan keputusan etis, 
serta studi kasus dalam beberapa bidang etika (seperti antara lain 
Etika Teknologi/Komputer/Media, Etika Bisnis, Etika Lingkungan, 
Etika Akademik, dan Etika Seksual. Tentu masih ada lagi perguruan-
perguruan tinggi yang berbuat serupa, yang tak mungkin semua 
dikemukakan dalam tulisan ini. 

(2) Mengeluarkan berbagai kebijakan berkaitan dengan perlindungan 
HaKI atau pelanggaran etika akademik. Dalam hal ini, PPS-UPI 
misalnya, sudah mengeluarkan Surat Edaran tentang plagiarisme 
dalam rangka penegakan norma dan etika akademik di     
lingkungannya sejak 1999. ITB sejak tahun 1994 sudah membentuk 
Gugus Tugas HaKI ITB untuk menangani masalah ini. Gugus tugas     
ini kemudian dibubarkan dan penanganan HaKI ada pada Lemlit         
ITB dengan mendirikan Kantor Manajemen HaKI sejak Agustus       
1999, yang memberikan layanan HaKI dalam bentuk: (a)      
pengelolaan karya intelektual mencakup perlindungan hukum, 
pemasaran, negosiasi lisensi dan audit lisensi; (b) pendanaan awal  
bagi    aplikasi    perlindungan    karya  intelektual yang memiliki potensi  
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komersial; dan (c) dukungan dalam melindungi kekayaan intelektual 
terhadap pelanggaran oleh pihak ketiga (www.lp.itb.ac.id/product/ 
berita/april/Suplemen/Suplemen-April2000.html  Tahun 2002 Rektor 
ITB semakin tegas dalam persoalan HaKi dan pelanggaran etika 
akademik ini, dengan mengeluarkan keputusan tentang “Harkat 
Pendidikan”. Dalam diktum pertama dinyatakan keharusan 
mahasiswa untuk sungguh-sungguh menjunjung etika berprofesi dan 
etika bermasyarakat”. Hal yang sama juga dilakukan oleh IPB 
(www.bima.ipb.ac.id). Fak. Psikologi UII Yogyakarta, juga mewajibkan 
kepada setiap mahasiswa yang akan mengajukan skripsi untuk 
melampirkan “Pernyataan Menjaga Etika Akademik”. 

(3) Melakukan kajian oleh sejawat (peer review) terlebih dahulu 
terhadap setiap karya keilmuan yang dihasilkan seseorang, apakah 
berupa hasil pemikiran, terutama hasil penelitian, sebelum 
dipublikasikan atau diterbitkan. 

(4) Mempublikasikan atau menerbitkan setiap karya keilmuan dalam 
penerbitan-penerbitan ilmiah atau profesi, sehingga komunitas 
ilmuwan atau profesional bisa mengakses, mengkaji tingkat 
kesahihannya. Keharusan publikasi ini sudah ditetapkan melalui 
Kepmendiknas tahun 2001 dan SE Ditjen Dikti tahun 2001, bahwa 
setiap kali kenaikan jabatan dosen mulai Asisten Ahli s.d Lektor 
Kepala, harus memiliki minimal 1 (satu) karya ilmiah yang 
dipublikasikan di jurnal terakreditasi atau tidak. Sedangkan untuk 
kenaikan jabatan dosen ke Guru Besar bagi yang berpendidikan 
Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II), disyaratkan harus memiliki 
minimal satu (1) artikel ilmiah hasil penelitian yang ditulis dalam 
jurnal ilmiah terakreditasi. Di dalam RPP-Dikti juga ditegaskan 
bahwa hasil penelitian baru diakui sebagai karya ilmiah setelah 
dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi yang menerapkan 
sistem telaah nirnama. Untuk mendukung hal itu, RPP-Dikti juga 
mewajibkan setiap perguruan tinggi memiliki penerbitan ilmiah yang 
khusus memuat hasil-hasil penelitian. Melalui kebijakan ini, akses 
untuk menerbitkan karya-karya keilmuan lebih terbuka. Selain itu, 
elektronik (internet) juga perlu dikembangkan. 

(5) Replikasi atau reproduksi terhadap karya-karya keilmuan dari 
perspektif, metode, subyek, atau lokasi yang berbeda. Hal ini 
penting untuk menemukan derajat verfikasi, atau transferabilitas 
hasil-hasil penelitian yang tinggi. 
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BAB 6 

TRADISI DAN DOMAIN 

 

A. TRADISI 

Dalam terminologi Kuhnian, tradisi atau    
kebiasaan yang secara ajek atau konsisten dan 
berkesinambungan dilakukan oleh komunitas suatu 
disiplin ilmu dan pendidikan tertentu atas dasar suatu 
paradigma keilmuan dan kependidikan tertentu disebut 
“sains normal” (normal science). 

Tradisi keilmuan (scientific tradition) merupakan 
unsur ketiga dari disiplin ilmiah. Tradisi keilmuan adalah warisan 
prestasi-prestasi keilmuan yang sah dan dicapai oleh para ilmuwan dan 
profesional  sebelumnya, dan kemudian disistematisasi, dikodifikasi, 
diikui, dijunjung tinggi, dan dipraktikkan oleh seluruh anggota komunitas 
ilmiah dari disiplin tertentu. Tradisi keilmuan ini dibangun dan 
dikembangkan atas dasar eksemplar-eksemplar, norma-norma, 
pedoman-pedoman, anggapan-anggapan dasar, lambang-lambang, 
metode ilmiah, atau paradigma tertentu baik umum atau khusus yang 
sudah diakui sah, disepakati dan dipraktikkan bersama menjadi suatu 
kebiasaan, tatacara, norma, yang bersifat arbitrer, mengikat, menjadi 
titik pangkal, juga memandu setiap dan seluruh anggota komunitas 
ilmiah masing-masing di dalam melakukan ikhtiar dan karya keilmuan. 
Secara agak ekstrim dapat dikatakan, bahwa tanpa tradisi keilmuan 
tidak ada yang namanya ikhtiar dan karya keilmuan. Klaim yang sama 
juga dikemukakan Kuhn (2001:79), “Bila paradigma pertama yang 
digunakan untuk memandang realitas telah ditemukan, tidak ada yang 
namanya riset tanpa paradigma sama sekali. Menolak suatu paradigma 
tanpa sekaligus menggantinya dengan yang lain adalah menolak sains 
itu sendiri”. 

Dengan demikian, tradisi keilmuan hanya ada pada suatu disiplin 
keilmuan yang sudah mencapai tahapan “sains normal”. Sementara 
disiplin ilmu yang masih belum mencapai tahapan tersebut, atau masih 
berada pada tahapan “pre-paradigmatik” belum dianggap memiliki 
sebuah tradisi keilmuan, atau masih dalam proses pembangunan 
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sebuah tradisi keilmuan. di sinilah arti penting tradisi keilmuan sebagai 
salah satu unsur dari disiplin keilmuan, karena tanpa suatu tradisi 
keilmuan, tidak ada pula disiplin tertentu yang bisa ditaati, dijunjung 
tinggi, dan dipraktikkan bersama oleh para anggota komunitas ilmiah di 
dalam melakukan ikhtiar dan karya keilmuan. 

Tradisi keilmuan tidak hanya mengikat atau arbitratif terhadap setiap 
bentuk ikhtiar dan karya keilmuan; melainkan juga menyediakan panduan 
tentang bagaimana ikhtiar dan karya keilmuan dilakukan, tetapi juga 
menjadi prasyarat utama perkembangan dan kemajuan suatu disiplin ilmu 
(Kuhn, 2001). Lebih dari itu, tradisi keilmuan juga menjadi ukuran atau 
parameter tentang derajat kualitas, keterpercayaan, atau validitas sebuah 
ikhtiar atau karya keilmuan. Dengan kata lain, kualitas, keterpercayaan, 
atau validitas sebuah ikhtiar atau karya keilmuan tidak hanya diukur dari 
sisi “orisinalitas” atau “keaslian”-nya, melainkan juga diukur dari sejauh 
mana ia “konformitas” secara kritis-kreatif terhadap tradisi keilmuan yang 
ada (Shils, 1981:15). Karena itu lebih lanjut Shils (1981:13-14) mengatakan 
bahwa setiap atau semua bentuk ikhtiar dan hasil keilmuan, betapapun 
cemerlangnya kecerdasan para penciptanya, harus terwujud dalam suatu 
konteks tradisi keilmuan. Ketika seorang ilmuwan dan profesional  sudah 
masuk ke dalam arus tradisi tertentu, tidak ada kebebasan apakah mau 
atau tidak mau menerima atau tunduk kepada tradisi itu; tradisi tersebut 
harus didipilih dan dihadapi.  

Shils (1981:14) membagi tradisi atau kultur keilmuan menjadi: (1) 
tradisi pokok, yaitu tradisi-tradisi utama dan umum yang berlaku bagi 
seluruh komunitas ilmiah, dan (2) tradisi sekunder atau teknis, yaitu 
tradisi-tradisi keilmuan yang berkaitan dengan teknik atau cara-cara yang 
khas dalam memandang, mendekati realitas, fenomena, objek dan/atau 
enigma-enigma yang terdapat di dalamnya yang tidak bisa dipastikan atau 
ditetapkan berlaku umum untuk seluruh disiplin ilmu. Adanya tradisi 
sekunder atau teknis ini juga diakui oleh Kuhn (2001), selain karena 
perbedaan individual ilmuwan dan profesional , juka karena paradigma 
memang memiliki keterbatasan tertentu, sehingga tidak mungkin 
memberikan ketentuan atau kriteria pasti atau absolut bagi segala situasi 
atau keadaan yang mengharuskan setiap anggota komunitas ilmiah untuk 
berikhtiar dan berkarya untuk melakukan cara-cara atau teknik-teknik yang 
ada; yang penting tidak sampai melanggar tradisi-tradisi pokok atau umum 
yang berlaku bagi apapun bentuk ikhtiar dan karya keilmuan. Sekalipun 
demikian, cara-cara atau teknik-teknik semacam itu ada, dan menjadi 
eksemplar-eksemplar keilmuan yang bisa direplikasi atau direproduksi. 
Tetapi pola-pola replikasi atau reproduksi semacam itu jelas tidak persis 
sama seperti yang dilakukan sebelumnya.  
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Di sisi lain, hakikat keilmuan yang tak pernah mencapai 
kesempurnaan, melainkan selalu mengalami perubahan, penuh 
dinamika, kejutan, bahkan konflik, menjadikan tradisi keilmuan tidak 
“selalu” dan “niscaya”. Selalu saja ada ruang-ruang tak dikenal (anomali) 
yang memungkinkan ilmuwan dan profesional  dan komunitasnya untuk 
melakukan ikhtiar dan karya keilmuan baru, dan bahkan mungkin 
menyimpang dari kerangka tradisi keilmuan yang ada. Bahkan, dalam 
pandangan Shils (1991:15, 25), ilmuwan dan profesional  dan 
komunitasnya sangat terbuka kemungkinan untuk berikhtiar dan 
berkarya keilmuan hingga “mengatasi atau melampaui tradisi”, yang 
kini menurutnya sudah diakui sebagai salah satu paham mutakhir dalam 
wacana keilmuan. Ketaatan atau kepatuhan yang absolut terhadap 
tradisi keilmuan pun sesungguhnya adalah sikap “anti intelektual”, dan 
jelas sangat merugikan eksistensi keilmuan itu sendiri. Dalam hal ini, 
Kuhn adalah pribadi fenomenal melalui eksperimen-eksperimen 
ilmiahnya tentang “anomali dan krisis” bagi terjadinya sebuah revolusi 
paradigma keilmuan.  

Berbagai jenis kemungkinan yang bisa menerjadikan adanya 
perubahan dan bahkan penyimpangan atas suatu tradisi keilmuan 
setidaknya karena empat alasan, yakni:  

Pertama, intensitas hubungan antara ilmuwan dan profesional dan 
ikhtiar keilmuan dan profesinya dengan tradisi keilmuan/keprofesiannya 
memiliki tingkatan berbeda bagi setiap ilmuwan dan profesional ; 
bergantung pada sejauh mana dia merasa terdorong oleh tradisi atau 
berkontak langsung dengan tradisi keilmuwan/keprofesian itu (Shils, 1981). 
Artinya semakin dekat dia dengan pusat/arus tradisi, semakin kuat 
ikatannya dengan tradisi itu, dan semakin jelas pula dia mengenal tradisi 
keilmuannya. Sebaliknya, semakin jauh dia dengan pusat/arus dan tradisi, 
semakin lemah pula ikatannya dengan tradisi itu, dan tradisi itupun dikenal 
“samar-samar”. Ilmuwan dan profesional  yang jauh dari pusat/arus tradisi 
sangat terbuka kemungkinan untuk melakukan variansi-variansi ikhtiar dan 
karya keilmuan yang mungkin tidak terkodifikasi di dalam paradigma dan 
tradisi dikenalnya. Dalam kasus demikian, terciptanya cara-cara baru non-
paradigmatik atau non-tradisi bisa terjadi. Akan tetapi, perubahan-
perubahan yang dilakukan hanya bersifat “periferal”; dan untuk sampai 
pada perubahan struktural hingga tingkat paradigmatik, masih memerlukan 
perubahan-perubahan yang lebih mendasar. Sungguhpun demikian, 
perubahan semacam itu ada dan sangat mungkin terjadi. 

Kedua, sebuah tradisi keilmuan tentu tidak menyediakan seluruh 
tata-cara atau kebiasaan (konsep, cara pandang, atau prosedur) yang 
bisa   menjangkau   dan   memecahkan   seluruh   realitas   dan enigma-   
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enigma yang ada. Selalu saja ada dan terbuka domain-domain yang 
belum tersedia paradigmanya di dalam tradisi, yang dalam terma 
Kuhnian disebut “anomali”. Menurut Kuhn wilayah anomali hanya bisa 
dikenali melalui paradigma dan tradisi yang ada. Adanya wilayah-
wilayah anomali inilah yang kemudian membangkitkan kesadaran pada 
diri ilmuwan dan profesional  bahwa paradigma dan tradisi yang ada, 
setelah dilakukan secara teratur dan berulang-ulang, dipandang tidak 
bisa lagi memberikan jawaban yang signifikan atas enigma-enigma yang 
ditemukan. 

Konsep Kuhnian tentang anomali ini, mirip dengan konsep 
“verifikasi” Baconian, atau “falsifikasi” Popperian (Popper, 1959; Kuhn, 
2001:). Ketika sebuah paradigma berada di wilayah anomali, atau 
berada dalam status sedang “di-verifikasi”, atau “di-falsifikasi”, dan 
ketika paradigma tersebut tidak mampu menjelaskan sifat ke-anomali-
annya, tidak bisa mengatasi proses verifikasi atau -falsifikasi yang 
dihadapi, maka paradigma tersebut memasuki apa yang Kuhn sebut 
sebagai “krisis”. Situasi krisis (dislocation) paradigmatik inilah yang 
kemudian menjadi preseden munculnya “revolusi keilmuan” atau 
“revolusi paradigmatik”, yaitu situasi yang mengarah pada upaya 
untuk membangun komitmen-komitmen paradigma dan tradisi baru di 
kalangan komunitas ilmiah suatu bidang disiplin ilmu tentantu.  

Ketiga, berkaitan dengan sifat alamiah atau hakikat yang melekat 
di dalam setiap tradisi keilmuan, juga seluruh realitas atau eksistensi    
di semesta ini, yaitu bahwa “tidak ada sesuatu yang abadi di semesta 
ini, kecuali perubahan itu sendiri”. Dalam tradisi keilmuan, prinsip 
ketakabadian ini dikenal sebagai “falibilisme”, yang dimunculkan oleh 
Peirce dan James (Keraf & Dua, 2001). Falibilisme adalah pandangan, 
paham, atau sikap keilmuan bahwa ilmu pengetahuan tidak akan pernah 
memberikan suatu formulasi final, niscaya atau absolut tentang seluruh 
semesta. Falibilisme ini bisa terjadi karena aspek substantif/  
konseptual, juga aspek struktural/prosedural. Perlu ditegaskan, bahwa 
falibilisme ini tidak identik dengan “skeptisisme berlebihan”, yaitu  
sikap yang meniscayakan ilmu pengetahuan salah sama sekali, atau 
selalu merelatifkan kebenaran ilmu. Falibilisme hanya mengingatkan 
dan menyadarkan para ilmuwan dan profesional  dengan paradigma dan 
tradisi keilmuannya untuk senantiasa berpandangan dan bersikap kritis-
reflektif terhadap apa yang sudah dicapai. Karena menolak sama sekali 
suatu kebenaran ilmu tanpa sekaligus menggantinya dengan yang lain 
berarti menolak ilmu itu sendiri. Selain itu, skeptisisme tanpa batas   
atau berlebihan juga tidak menguntungkan bagi eksistensi disiplin     
ilmu   itu   sendiri.   Alasannya   jelas,   bahwa   penolakan   tanpa  batas  
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hanya akan memunculkan situasi krisis, chaos, yang tak ada   
kebenaran bisa dipegang. Bahkan, Socrates dan Kant juga secara   
tegas mengingatkan kepada para ilmuwan dan profesional  bahwa 
“penggunaan logika secara bebas tidak akan dapat  
menyelamatkan manusia”, karena analisa dan diskusi intelektual atas 
dasar skeptisisme berlebihan bisa mengacaukan dasar-dasar tertib 
sosial dalam kehidupan manusia (Shils, 1981: 25; Tafsir, 2001).  

Dalam kaitan ini, berarti bahwa sebuah tradisi keilmuan di dalam 
dirinya mengandung dua aspek yang kontradiktif. Di satu sisi, dia 
bersifat “otoritatif/statis”, cenderung memaksa, menuntut atau 
mengharuskan apapun dan siapapun harus taat dan patuh; di sisi lain 
bersifat “fleksibel/dinamis” yang memungkinkan munculnya kreativitas-
kreativitas ilmiah dari para anggota komunitas ilmiah; dan karena faktor 
kreativitas ini pula, struktur  disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan  akan dinamis, cair, tidak statis atau bahkan 
stagnan. Kedua unsur ini pun menurut Comte (Wibisono,1983) 
merupakan sebuah fakta atau realitas dalam fisika sosial. Sifat 
“otoritatif/statis” tradisi keilmuan menyediakan bagi setiap anggota 
tradisi ilmiah sebuah “hukum hidup berdampingan secara damai” (law of 
coexistence) dengannya; sementara sifat “fleksibel/dinamis” tradisi 
keilmuan menyediakan bagi setiap anggota tradisi ilmiah sebuah 
“hukum persaingan” (law of sucession) bagi kemajuan tradisi keilmuan 
itu sendiri. 

Keempat, berkaitan dengan masalah “kreativitas keilmuan” 
(scientific creativity). Artinya, apakah seorang ilmuwan dan profesional  
dekat atau jauh dengan pusat paradigma dan tradisi, apakah dia sadar atau 
tidak atas kekurangan atau kelemahan paradigma dan tradisi, selalu saja 
ada hasrat kuat keilmuan untuk mencari cara-cara baru, bahkan bergerak 
keluar (beyond) dari paradigma dan tradisi keilmuan yang ada, untuk 
mendapatkan pemahaman baru atas realitas atau enigma-enigma yang 
ditemui dan dicoba untuk dipecahkan. Pribadi-pribadi kreatif inilah yang 
bisa membuka jalan atau peluang-peluang untuk ikhtiar-ikhtiar dan karya-
karya baru.  

Perlu pula dicatat, bahwa sungguhpun kreativitas keilmuan 
merupakan unsur pokok bagi kemajuan disiplin ilmu, tetapi tidak setiap 
ilmuwan dan profesional  bisa menerima secara terbuka dan bijak.   
Satu dan lain hal karena di dalam komunitas ilmiah, juga komunitas 
pendidikan niscaya ada kelompok-kelompok penganut kekal yang 
senantiasa berusaha dengan segala daya dan pikiran untuk tetap 
mempertahankan paradigma dan kesepakatan yang sudah ada (Kuhn, 
2001). Dalam pendidikan, Fullan & Stiegelbaur banyak mengungkap     
fakta   ini,   yang   oleh   Marris  &  Schön   (Fullan & Stiegelbaur  (1991:32) 



 91 

disebut “dynamics conservatism”, yaitu sebuah fenomena sosial yang 
diindikasikan oleh munculnya sikap atau pemikiran yang “konservatif atau 
kolot” dari sebagian anggota komunitas terhadap perubahan atau 
kebaruan. Sikap-sikap tersebut seperti: (1) intellectual attack, yaitu sikap 
penolakan yang membabi buta berdasarkan rasionalisasi, dan hanya 
mengandalkan otoritas, rasio, intuisi, dan akal sehat; (2) denial, yaitu sikap 
mengabaikan masalah; (3) repression, yaitu sikap mengubur dalam-dalam 
masalah di bawah alam sadarnya; (4) withdrawal, yaitu sikap menghindar 
dari masalah; (5) projection, yaitu sikap menyalahkan orang lain atau 
mencari kambing hitam; (6) regression, yaitu bersikap seperti anak kecil; 
dan (7) psychosomatic illness, yaitu bersikap seperti orang linglung, 
cepat naik darah, atau gangguan kejiwaan (Hunt & Metcalf, 1955:50-59). 
Sikap-sikap yang demikian kerap terjadi ketika mereka dihadapkan pada 
situasi bermasalah, dan sangat menonjol terutama krisis keilmuan terjadi; 
yang oleh Kuhn (2001) digambarkan sebagai situasi yang sangat 
fundamental dan krusial bagi terjadinya revolusi struktural dalam suatu 
disiplin keilmuan, juga merupakan batu ujian terpenting dan "masa 
ketegangan fundamental" bagi setiap ilmuwan dan profesional  dan 
komunitasnya untuk membuktikan kelihaian, kehandalan, dan keterampilan 
intelektualnya. 

 
 

A. DOMAIN 
 

Domain adalah unsur ketiga dari 
struktur disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan. Sebelum 
mengkaji domain-domain disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan, terlebih dahulu perlu ditegaskan  
pernyataan-pernyataan  filosofis  tentang 
“fakta-fakta pendidikan”. Sebab  dari  fakta-
fakta inilah selanjutnya ditetapkan apa saja 
yang menjadi domain atau objek kajian dan 
pengembangan dari disiplin ilmu pendidikan 
dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan .  

 
Untuk mendapatkan domain-domain dari situasi maupun   

konteks pendidikan tersebut (apalagi pada abad 21 ini), tidak bisa 
dilakukan dengan melakukan kajian filosofis dan spekulatif semata. 
Karena itu, Langeveld & Cornbleth menyarankan perlunya dilakukan 
dengan pendekatan analisis-empiris, interpretif, fenomenologis, dan 
kritis   untuk   menetapkan   domain-domaian   pendidikan.  Penggunaan  
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tiga pendekatan ini memang berkonsekuensi pada adanya perbedaan 
penafsiran dan penetapan domain-domain, dan juga bisa menyulitkan 
untuk membuat peta fokus penelitian untuk kepentingan pengembangan 
disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan. Akan 
tetapi karena situasi dan konteks pendidikan sangat kompleks, elusif, 
dan merupakan “…largerly uncharted territory” (Cornbleth, 1991:265), 
dan sungguhpun kesulitan penelitian tersebut bisa terjadi, di sisi lain 
memberikan keuntungan tersendiri. Yang pasti, bahwa paradigma 
disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan menjadi 
semakin kaya (multiple paradigm), juga bisa dimungkinkan untuk 
dikembangkan cabang-cabang disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan  baru. Fenomena ini pula lah yang terjadi di 
dalam disiplin-disiplin ilmu lain. Argumen ini, sekaligus menolak 
pandangan ISPI bahwa perbedaan pendekatan dalam analisis situasi 
dan konteks pendidikan bisa menghambat pengembangan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan  (JP, 1991:17).  

Selain itu, melalui berbagai pendekatan tersebut, maka domain-
domain disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan, 
tidak hanya berupa “objek-objek fisikal” (physical objects), “fakta-fakta, 
atau proses-proses yang teramati” (observable facts, processes) yang 
hanya menjadi fokus perhatian utama pendekatan analisis-empirik 
(Conrbleth, 1991:266; Gardner, 1975). Pendekatan interpretif, 
fenomenologis, dan kritis diharapkan bisa mencakup seluruh domain 
yang non-material, yang dianggap nyata (eksternal) karena memang 
merupakan fenomena yang bersifat “intra-subjektif” yang adanya di 
dalam kesadaran manusia (Durkheim, dalam Alimandan, 1980:17) yang 
integral di dalam situasi dan konteks pendidikan.   

Dari berbagai pandangan para filosof dan teoretisi pendidikan, 
seperti Plato, Augustine, Quintilian, Comenius, Locke, Rousseau, 
Dewey, Mills, Langeveld, dan Cornbleth, fakta-fakta pendidikan adalah 
barang sesuatu yang nyata adanya (a thing) dan yang dianggap nyata 
adanya (consider a thing). Sesuatu yang nyata atau dianggap nyata 
adanya tersebut, secara klasifikatif dapat dibagi menjadi empat fakta, 
yaitu: psikologis, sosiologis, historis, dan fisikal, yang nyata atau 
dianggap nyata adanya pada manusia, masyarakat, institusi, situasi 
pendidikan, dan konteks pendidikan.  

Fakta-fakta pendidikan yang terdapat pada manusia, 
masyarakat, dan institusi mencakup: (1) fakta psikologis, terdiri dari: 
aspek-aspek dan kapasitas-kapasitas psikologis manusia yang 
memungkinkan bisa bertindak, seperti: jiwa, watak/kepribadian, perilaku, 
kesadaran, akal-pikiran, pengetahuan, perasaan, keinginan, 
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kemampuan intelektual, hasrat, kemauan, imajinasi, pengertian, 
gagasan, kebiasaan, naluri, emosi; juga jiwa masyarakat manusia; (2) 
fakta sosiologis, terdiri dari: masyarakat manusia, hubungan antar-
individu, hubungan antar-masyarakat, kondisi sekolah,  keluarga, 
perkembangan masyarakat, aktivitas manusia dan masyarakatnya, 
bahasa, nilai-nilai dan moral dalam kehidupan masyarakat; (3) fakta 
historis, terdiri dari: sejarah manusia, kondisi dan prospek manusia, 
dan sejarah universal; dan (4) fakta fisikal, yaitu kondisi tubuh manusia 
(Price, 1965). Fakta-fakta pendidikan yang terdapat pada situasi 
pendidikan adalah: tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, 
hubungan antara peserta didik dan pendidik berupa cara atau metode 
pendidikan, materi atau bahan pendidikan, penilaian, dan konteks sosial 
budaya (Langveld, JP, 1991). Sedangkan fakta-fakta pendidikan yang 
terdapat pada konteks pendidikan, meliputi: konteks personal, 
interpersonal, pedagogikal, okupasional, struktural, sosial-kultural, 
fisikal, organisasional, historikal, dan kebijakan, baik di tingkat lokal 
(kelas, sekolah, dan masyarakat lokal) maupun nasional yang berkaitan 
dan berpengaruh terhadap rencana dan implementasi program 
pendidikan (Cornbleth, 1991).  

Secara konseptual, “domain” adalah objek-objek atau bidang-
bidang yang menjadi fokus perhatian atau spesialisasi dari suatu disiplin 
ilmu. Secara konseptual, domain disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan  perlu mencakup: (1) domain telaah/kajian, dan 
(2) domain pengembangan. Domain-domain inilah yang kemudian 
menentukan batas-batas demarkasi atau spesialisasi ikhtiar keilmuan 
dan pendidikan; dan menjadi sumber dari mana “pengetahuan ilmiah” 
(scientific knowledge) atau disebut “ilmu pengetahuan” (science) yang 
menjadi muatan substantif/konseptual disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan dibangun dan dikembangkan dengan 
segala karakteristiknya. Dengan kata lain, pengetahuan ilmiah atau ilmu 
pengetahuan dari disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan  adalah segala macam pengetahuan yang dibangun dan 
dikembangkan secara ilmiah berdasarkan domain-domainnya (Gardner, 
1975:4). Domain-domain ini juga menjadi dasar bagi pengakuan atas 
eksistensi ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan 
mapan. 

Dari analisis situasi dan konteks pendidikan, domain-domain      
yang menjadi bidang atau objek kajian dan pengembangan disiplin        
ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan  dapat     
dibedakan menjadi “domain material” dan “domain formal”. “Domain 
material” adalah objek atau bidang kajian dan pengembangan yang 
bersifat   “umum”   disiplin   ilmu   pendidikan   dan  pendidikan disiplin ilmu  
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pendidikan. Domain material disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan  adalah “perilaku manusia dalam berbagai 
situasi dan konteks pendidikan” (JP, 1991:16). Sedangkan “domain 
formal” adalah objek atau bidang inti fokus kajian dan pengembangan 
yang saling kait, mengacu kepada objek material tersebut, dan bersifat 
“khusus”, yaitu “hakikat serta keseluruhan upaya pendidikan 
manusia dan masyarakat”. (JP, 1991:2). Domain formal ini lah yang 
kemudian melahirkan cabang-cabang disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan  (akan dikaji di akhir pembahasan 
nanti). 

Domain formal disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin 
ilmu pendidikan  mencakup lima aspek, yaitu ideal, subyek, 
instrumental, organisasional, dan praksis pendidikan. Keempat 
aspek ini secara integratif harus mendukung pembangunan dan 
pengembangkan struktur, sekaligus memetakan ke arah mana struktur 
disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan akan 
dikembangkan.   

1. Domain formal-ideal, adalah objek-objek kajian dan pengembangan 
yang menjadi landasan, titik-tolak, sekaligus arah dan sasaran 
pengembangan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan , juga domain instrumental-organisasional-praksis 
pendidikan, mencakup: pemikiran filosofis, tujuan pendidikan, 
kultur pendidikan, kultur masyarakat dan bangsa.   

2. Domain formal-subyek, adalah objek-objek kajian dan 
pengembangan yang menjadi pelaku-pelaku atau subyek pendidikan, 
yaitu: siswa/mahasiswa/santri, dan tenaga pendidik (guru, 
dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 
fasilitator), atau subyek-subyek lain yang memiliki kaitan dengan 
pendidikan. 

3. Domain formal-instrumental, adalah objek-objek kajian dan 
pengembangan, dalam bentuk perangkat instrumentasi dan programatik 
pendidikan yang diciptakan, digunakan, atau dirumuskan untuk 
mewujudkan dan memfasilitasi domain formal-ideal, yaitu: kurikulum, 
program pembelajaran, evaluasi belajar (proses dan hasil), 
teknologi pembelajaraan, kebijakan dan politik pendidikan, bahan 
belajar, ruang belajar, sarana-prasarana belajar, pendanaan 
pendidikan.  

4. Domain formal-organisasional, yaitu objek-objek yang  
menjabarkan domain-ideal dalam bentuk institusi-institusi dan 
kebijakan-kebijakan organisatoris dalam pendidikan, mencakup: 
administrasi       (kelas,     pembelajaran,     sekolah,     pendidikan),  
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organisasi (kelas, pembelajaran, sekolah, pendidikan), manajemen 
(kelas, pembelajaran, sekolah, pendidikan), struktur (kelas, 
pembelajaran, sekolah, pendidikan), institusi/organisasi intern-
pendidikan dan institusi/organisasi di luar pendidikan yang 
berkaitan dan berdampak terhadap pendidikan.    

5. Domain formal-praksis, yaitu segala bentuk proses atau aktivitas 
praktik nyata pendidikan sebagai perwujudan dari domain ideal-
instrumental-organisasional pendidikan, mencakup: belajar, 
pembelajaran,  bimbingan dan konseling, komunikasi 
pembelajaran, proses-aktivitas-perilaku sosial-budaya dalam 
kehidupan masyarakat dan bangsa yang berkaitan dan 
berdampak terhadap pendidikan.   

 

Domain-domain disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin 
ilmu pendidikan  itu dipilih dan ditetapkan oleh, dan atas dasar 
paradigma dan kesepakatan dari komunitas pendidikan . Akan tetapi, ini 
tidak berarti bahwa domain-domain tersebut “selalu demikian”. Bisa saja 
dalam evolusi keilmuannya, komunitas pendidikan  melakukan ekspansi 
ke luar dari domain-domain yang sudah disepakati. Terutama ketika ada 
ikhtiar-ikhtiar kreatif menemukan domain-domain baru yang selama ini 
belum terjangkau atau tersentuh. Sungguhpun demikian, untuk sampai 
pada tingkat penerimaan dan pengakuan umum atas domain-domain 
baru tersebut, harus dilakukan melalui rekonstruksi terhadap paradigma 
atau kesepakatan-kesepakatan profesional dari komunitas pendidikan . 
Sejauh paradigma atau kesepakatan/konsensus baru tidak dicapai, 
sejauh itu pula domain-domain baru tadi belum dianggap “absah” 
sebagai objek-objek yang menjadi fokus atau bidang perhatian atau 
spesialisasi ikhtiar keilmuan dari disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan . Meskipun upaya ke arah penemuan dan 
pengakuan domain-domain baru tersebut selalu terbuka, sesuai dengan 
hakikat disiplin ilmu yang dinamis, namun tidak pula begitu mudah 
dilakukan.  
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BAB 7 
STRUKTUR ISI/MUATAN 

 
 

Struktur isi atau muatan merupakan unsur 
keempat dari disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan. Struktur 
isi atau muatan lazim disebut “tubuh 
pengetahuan” (body of knowledge), 
“struktur pengetahuan” (structure of 
knowledge), atau “struktur  pengetahuan” 
(structure of body of knowledge) terdiri dari 
tiga aspek yang saling berkaitan untuk 
setiap unsur dari keduanya, yaitu: (1) 
substantif/ konseptual, (2) sintaktik/ 
prosedural; dan (3) normatif/ afektual.  
 

 

A. Struktur Substantif/Konseptual 

Struktur substantif/konseptual disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan  terdiri dari berbagai jenis 
“pengetahuan ilmiah” (scientific knowledge) atau juga disebut “ilmu 
pengetahuan” (science), berupa seperangkat “pernyataan-pernyataan 
pengetahuan” (knowledge-statements), “penegasan-penegasan atau 
klaim-klaim kebenaran” tentang objek-objek-objek, baik yang teramati 
maupun yang tak teramati, seperti fenomena-fenomena “intra-subjektif” 
yang adanya di dalam kesadaran subyek di dalam situasi dan konteks 
pendidikan. Singkatnya, pengetahuan ilmiah tersebut harus merupakan 
pernyataan atau penegasan pengetahuan tentang domain atau objek 
dari disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan  
(Gardner, 1975:4). Setiap dari pengetahuan ilmiah tersebut satu dengan 
yang lain saling berkaitan membentuk sebuah jaringan, organisasi, 
susunan, atau hirarki pengetahuan yang lazim disebut struktur 
substantif/konseptual (Schwab, dalam Phillips, 1987) atau yang oleh 
Toulmin (Suparno, 1997:23) disebut “ekologi konseptual”. Muatan-muatan 
substantif/konseptual disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan  tersebut terdiri dari: pengetahuan faktual, konseptual  
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tentang pendidikan (definisi, generalisasi, model, teori, prinsip, kaidah, 
atau hukum). 

Pengetahuan-pengetahuan ilmiah pendidikan ini menyediakan 
kepada setiap anggota komunitas pendidikan  “konsepsi yang sama, 
jelas, dan utuh” di dalam: (1) mendekati, menjelaskan, memprediksi 
realitas dan memecahkan enigma-enigma keilmuan yang menjadi 
domain disiplin ilmunya; (2) merumuskan pertanyaan-pertanyaan; (3) 
memfokuskan data-data yang perlu dikumpulkan dan dikaji, (4) memilih 
dan menentukan eksperimen-eksperimen, praktik-praktik, atau ikhtiar-
ikhtiar keilmuan yang harus dilakukan untuk mendapatkan data, (5) 
cara-cara menafsirkan dan memaknai data, dan (6) merumuskan 
hukum, prinsip, teori, konsep, dan/atau fakta-fakta ilmiah dari disiplin 
ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan  (Gardner, 
1975). Karena itu, sungguhpun ada ditemukan fakta-fakta baru, sebelum 
komunitas ilmuwan dan profesional  memiliki konsep, cara pandang, 
dan/atau prosedur” lain atau berbeda, maka fakta-fakta baru itu sama 
sekali tidak bisa diakui sebagai “fakta ilmiah”.  

Dalam membangun dan mengembangkan muatan-muatan 
substantif/konseptual tersebut, Schwab (Gardner, 1975:4) mengajukan tiga 
prinsip substantif, yaitu: (1) prinsip reduktif, yaitu prinsip bahwa 
pengetahuan ilmiah dibangun dan dikembangkan sebagai penyataan 
tentang kompleksitas atau keutuhan sebuah domain/objek dalam 
bentuknya yang sudah di-“redusi” menjadi bagian-bagian kecil yang 
terpisah; (2) prinsip organis, yaitu prinsip bahwa pengetahuan ilmiah 
dibangun dan dikembangkan sebagai penyataan tentang sebuah 
domain/objek sebagaimana adanya, dengan segala kompleksitas atau 
keutuhannya; dan (3) prinsip rasional, yaitu prinsip bahwa pengetahuan 
ilmiah dibangun dan dikembangkan sebagai penyataan rasional.  
 
 

B. Struktur Prosedural/Sintaktik 

Struktur prosedural/sintaktik disiplin ilmu pendidikan dan   
pendidikan disiplin ilmu pendidikan , adalah: (1) pendekatan, metode, 
teknik, keterampilan, proses atau prosedur; (2) prinsip-prinsip dan     
kriteria-kriteria yang ditaati, disepakati, dan digunakan oleh para      
anggota komunitas pendidikan  di dalam mendekati, dan mengumpul-    
kan dan menganalisis data dari domain/objek untuk mendapatkan, 
membentuk, mengembangkan, dan menguji pengetahuan ilmiah yang 
dianggap absah, terpercaya, valid, atau signifikan. Setiap dari aspek 
prosedural/sintaktik tersebut, satu dengan yang lain saling berkaitan 
membentuk sebuah organisasi, susunan, atau hirarki, yang lazim      
disebut   struktur   prosedural/sintaktik   (Schwab,  dalam Phillips, 1987).  
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Unsur-unsur struktur prosedural/sintaktikal yang ditaati, diikuti, 
dan telah dipraktikkan oleh anggota-anggota komunitas pendidikan  
selama ini adalah: 

1. modes/ways/bodies of thinking, modes/ways of inquiry, atau 
scientific/disciplined inquiry, yakni cara-cara berpikir atau bernalar 
tentang sebuah domain/objek pendidikan berdasarkan paradigma 
yang sudah disepakati dan dipraktikkan bersama di kalangan 
komunitas pendidikan untuk mendapatkan, membentuk, 
mengembangkan pengetahuan ilmiah yang dianggap absah, 
terpercaya, valid, atau signifikan. Cara-cara tersebut adalah: induksi 
(prediksi dari partikular), deduksi/produksi (prediksi dari 
hipotesis/premis), abduksi (hipotetis imajinatif, probabilistik, dan 
eksplanatif), dan transduksi (aplikasi konsep dalam situasi baru). 

2. pendekatan (approaches), yaitu cara-cara umum atau khusus dalam 
memandang atau “cara pandang” terhadap sesuatu (realitas, fenomena, 
atau permasalahan) yang terdapat di dalam domain/objek pendidikan 
berdasarkan pendekatan-pendekatan yang tersedia di dalam 
eksemplar-eksemplar penelitian pendidikan yang sudah disepakati dan 
dipraktikkan bersama di kalangan komunitas pendidikan untuk 
mendapatkan, membentuk, mengembangkan pengetahuan ilmiah yang 
dianggap absah, terpercaya, valid, atau signifikan. Cara-cara tersebut 
adalah: kuantitatif-reduktif, dan kualitatif-holistik-sistemik-ekologik. 

3. metode (methods), yakni cara-cara mengumpulkan dan menganalisis 
data dari sebuah domain/objek pendidikan berdasarkan metode-metode 
yang tersedia di dalam eksemplar-eksemplar penelitian kependidikan, 
yang telah disepakati dan dipraktikkan di kalangan komunitas 
pendidikan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah yang sah, 
terpercaya, atau valid. Metode yang dimaksudkan adalah: eksperimen 
(umum, kuasi, subyek tunggal); non-eksperimen (deskriptif, 
perbandingan, korelasional, survey, ex-post facto); interaktif (etnografi, 
fenomenologi, studi kasus, teori-dasar, biografi); non-interaktif (analisis 
konsep, analisis historis) 

4. prosedur (procedures), yakni proses-proses atau langkah-langkah 
yang sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data dari 
sebuah domain/objek berdasarkan metode-metode yang tersedia di 
dalam eksemplar-eksemplar penelitian kependidikan, yang telah 
disepakati dan dipraktikkan di kalangan komunitas pendidikan untuk 
mendapatkan pengetahuan ilmiah yang sah, terpercaya, atau valid. 
Prosedur yang dimaksudkan adalah: memilih masalah, reviu pustaka, 
merumuskan masalah/pertanyaan/hipotesis, menentukan 
desain/metode, mengumpulkan data, menganalisis data, 
kesimpulan. 
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5. teknik (technics), yakni cara-cara yang dilakukan untuk 
mengumpulkan dan menganalisis data dari sebuah domain/objek 
secara sistematis, berdasarkan teknik-teknik yang tersedia di dalam 
eksemplar-eksemplar penelitian kependidikan, yang telah disepakati 
dan dipraktikkan di kalangan komunitas pendidikan sebagai teknik 
yang valid, dan terpercaya untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah 
yang sah, terpercaya, atau valid. Teknik yang dimaksudkan adalah: 
statistik (deskriptif, inferensial), non-statistik (observasi, 
dokomentasi/artifak, wawancara, dll). 

6. keterampilan (skills), yakni keterampilan-keterampilan berpikir, 
meneliti, melaporkan hasil-hasil penelitian, berkomunikasi di dalam 
komunitas pendidikan , berdasarkan paradigma yang telah disepakati 
dan dipraktikkan di kalangan komunitas pendidikan . Termasuk pula 
“keterampilan organisasional” yang meliputi: pengertian dan 
keterampilan sosial; melakukan analisis proses sosial; toleransi dan 
akomodasi diri dalam berbagai latar yang berbeda; membangun 
kohesi kelompok; dan mengkoordinasikan tugas-tugas (Benne, Gibb, 
& Bradford, 1964).  

Keenam unsur struktur prosedural atau sintaktikal keilmuan 
tersebut, menyediakan kepada setiap anggota komunitas pendidikan  
“contoh-contoh bersama” atau oleh Kuhn (2001) disebut “exemplars”, 
tentang “apa” proses, prosedur, teknik, pendekatan, atau keterampilan 
yang bisa digunakan, dan “bagaimana” menggunakannya, di dalam 
mendekati, mengumpulkan dan menganalisis data dari domain/objek, 
sehingga kemudian bisa didapat, dibentuk, dikembangkan, dan diuji 
konstruksi pengetahuan ilmiah yang dianggap absah, terpercaya, valid, 
atau signifikan. Penggunaan setiap muatan struktur sintaktikal tersebut, 
disesuaikan dengan paradigma dan pokok persoalan yang dikaji.  

Eksemplar-eksemplar prosedural atau sintaktikal ini, juga 
memungkinkan mereka melakukan replikasi-replikasi atau reproduksi-
reproduksi terhadapnya, dan kemudian dibangun dan dikembangkan 
bentuk-bentuk pengetahuan ilmiah baru yang lebih baik. Maksudnya, 
berdasarkan eksemplar yang ada ilmuwan dan profesional  melakukan 
replikasi atau reproduksi, tentu saja dengan konteks yang berbeda    
dari apa yang tersaji dalam eksemplar, dan mungkin juga dengan 
metode, teknik, atau pendekatan yang berbeda pula. Keberbedaan 
dalam konteks, metode, dan praktik ini akhirnya akan menghasilkan 
eksemplar baru. Apabila eksemplar baru ini diakui dan disepakati oleh 
anggota komunitas yang lain, maka dia akan dianggap sebagai contoh 
bersama,    menggantikan    yang    sudah    ada    dan  seterusnya akan  
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digunakan oleh anggota komunitas lain untuk kasus atau masalah yang 
sama yang dihadapi. Dengan cara demikian maka eksemplar-eksemplar 
baru akan tercipta, dan struktur sintaktik keilmuan pun akan terus 
mengalami pembaruan. 
 
 

C. Struktur Normatif 

Struktur normatif disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin 
ilmu pendidikan  terdiri dari nilai-nilai atau norma-noma bersama yang 
ditaati, disepakati, dan digunakan secara luas oleh seluruh anggota 
komunitas pendidikan  sebagai kriteria esensial, mendalam, atau 
kaidah-kaidah dasar keilmuan pendidikan di dalam mendekati, dan 
mengumpulkan dan menganalisis data dari domain/objek untuk 
mendapatkan, membentuk, mengembangkan, dan menguji 
pengetahuan ilmiah yang dianggap absah, terpercaya, valid, atau 
signifikan. Aspek-aspek normatif ini, satu dengan yang lain saling 
berkaitan membentuk sebuah organisasi, susunan, atau hirarki, yang 
lazim disebut struktur normatif (Cornbleth, 1991) atau “nilai-nilai 
paradigmatik” (Kuhn, 2001).  

Aspek-aspek normatif tersebut mencakup nilai-nilai yang 
berkaitan dengan: (a) keakurasian; yakni bahwa setiap ikhtiar keilmuan 
yang dihasilkan harus benar-benar atau tepat melakukan prakiraan, 
memiliki marjin kesalahan yang masih bisa ditoleransi dalam artian 
sejauh ia konsisten dengan syarat-syarat utama yang harus dipenuhi; 
(b) keefektivan, yakni bahwa konsep-konsep atau prosedur-prosedur 
keilmuan yang digunakan benar-benar mampu merumuskan dan 
memecahkan enigma-enigma atau persoalan-persoalan ilmu pendidikan 
yang dihadapi; (c) kesederhanaan; yakni bahwa konsep-konsep atau 
prosedur-prosedur keilmuan yang digunakan tidak berbelit-belit 
sehingga bisa mengaburkan; (d) konsistensi-internal; artinya tidak 
ambiguitas, memiliki keajekan di dalam struktur internalnya; (e) logis; 
masuk akal, sesuai dengan logika penalaran akal, atau rasional, serta 
selaras dengan teori-teori pendidikan lain yang masih diakui dan 
disepakati penggunaannya; dan (f) bermanfaat; atau berguna bagi 
komunitas ilmu pendidikan dan juga masyarakat umum (Kuhn, 2001). 
Termasuk ke dalam aspek normatif ini adalah etika atau kode etik 
disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan  
sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya. 

Ketiga struktur muatan di atas (substantik, sintaktik, dan normatif) 
yang secara bersamaan diakui, disepakati, dan dipraktikkan oleh para 
anggota komunitas pendidikan , akan berfungsi sebagai “paradigma” 
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(paradigm) (Kuhn, 2001); atau belakangan ini juga disebut “mindsets”. 
Melalui paradigma ini setiap anggota komunitas pendidikan  memiliki 
kerangka berpikir, pandang, atau cara yang “sama” terhadap realitas 
dan terhadap enigma-enigma yang terdapat di dalam domain-domain 
disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan. Dalam 
pengertian seperti itu, paradigma menjadi perangkat dari disiplin ilmiah, 
yang mengatur, mempola segala bentuk ikhtiar dan karya keilmuan 
dalam suatu disiplin ilmu tertentu. 
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BAB 8 
INSTITUSI DAN KOMUNITAS PENDIDIKAN 

 
 
A. Institusi Pendidikan 

Institusi pendidikan adalah lembaga-
lembaga pendidikan akademik dan/atau 
profesional pada jenjang pendidikan tinggi 
yang secara spesifik diadakan untuk: (1) 
mengkaji, menetapkan membangun,  
mengelola,  dan  mengembangkan  
domain-domain atau objek-objek formal 
disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan, (2) merumuskan 
dan mengembangkan ”organized body of 
knowledge” disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan, (3) 
mengkaji, menetapkan, merumuskan, 
mengelola, dan mengembangkan “materi- 

materi pokok” (subject matters), yang dipilih, dirumuskan dan 
dikembangkan dari organized body of knowledge disiplin ilmu 
pendidikan  yang akan dipetakan ke dalam kurikulum pendidikan disiplin 
ilmu pendidikan; dan (4) mendidik dan menghasilkan ilmuwan dan 
profesional yang mampu menguasai, mengkaji, mengembangkan, 
menyebarluaskan, dan menerapkan disiplin ilmu pendidikannya di 
berbagai lapisan dan jaringan institusional maupun organisasional 
komunitas ilmuwan dan profesional pendidikan. 

Seperti dikemukakan di bagian sebelumnya, ikhtiar keilmuan ke 
arah kajian dan pengembangan pendidikan sebagai ilmu (science of 
education), dan sebagai disiplin intelektual atau disiplin akademik 
(scientific discipline), sudah dirintis sejak akhir abad 19 dan awal abad 
20an oleh kelompok Social behaviorist. Bersamaan dengan terjadinya 
reformasi universitas-universitas di Eropa, yang ditandai oleh masuknya 
ilmu pendidikan sebagai salah satu bidang kajian kurikulum universitas. 
Diskusi akademik di tingkat universitas tentang persoalan apakah 
pendidikan sebagai suatu “ilmu” atau hanya sebagai “wilayah 
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pengembangan praktis”, sangat mungkin pula terjadi pada waktu itu 
pula.  

  Di tingkat dunia dan Indonesia institusi pendidikan tinggi dalam 
pengkajian dan pengembangan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan terdiri dari: kolese, institut, sekolah tinggi, dan 
universitas.  
 
(1) Kolese  

Kolese (Ing: college; Latin: collegium) awalnya digunakan dalam 
arti “salah satu dari empat perkumpulan para pendeta agama terbesar 
Romawi” (quattuor amplissima collegia). Di berbagai negara seperti 
Amerika, Kanada, India, Singapura, Hongkong, Irlandia, Selandia Baru, 
Afrika Selatan, Belgia, Brazil, RRC, Jerman, Itali, Belanda, Hungaria, 
dll., kolese digunakan dalam banyak arti, akan tetapi umum digunakan 
merujuk pada institusi pendidikan tinggi bagian dari sebuah universitas 
dan/atau sebagai institusi yang berdiri sendiri atau independent. Kolese 
juga menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional 
dalam satu atau beberapa spesialisasi ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan/atau kesenian tertentu.  

Pada perkembangan awal, kolese hanya menyelenggarakan 
pendidikan tinggi pada jenjang undergraduate (non-gelar/diploma atau 
hanya pada jenjang sarjana muda/bachelor degree) atau sebagai “pre-
university program” dan sebagian digunakan untuk pengertian 
pendidikan vokasional (vocational ducation). Tujuannya adalah 
mempersiapkan para mahasiswa untuk melanjutkan studi penuh pada 
jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya di universitas. Akan tetapi 
dewasa ini, kolese-kolese juga menyelenggarakan pendidikan tinggi 
hingga jenjang graduate dan postgraduate (S1, S2, dan S3), untuk 
mendidik tenaga-tenaga akademik dan profesional di bidang pendidikan.  

Di tingkat dunia, kolese untuk pendidikan akademik                  
dan profesional di bidang pendidikan hanya terdapat di Amerika. Kolese-
kolese tersebut sudah ada sejak tahun 1830an, dan berkembang    
pesat pada era Pendidikan Liberal. Kolese-kolese di Amerika 
merupakan institusi resmi dari universitas-universitas swasta         
(private university) maupun dari universitas-universitas negeri         
(state university), dan jumlahnya tidak jauh berbeda dengan jumlah 
fakultas/departemen pendidikan di universitas. Hal ini disebabkan 
karena kolese-kolese di Amerika awalnya didirikan sebagai lembaga 
pendidikan dan latihan profesional. 
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Kolese-kolese di Amerika yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 
untuk tenaga-tenaga akademik dan profesional di bidang pendidikan 
antara lain:  

• college of education di Lee University, yang memiliki tiga departemen, 
yaitu: pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan 
khusus. Jenjang pendidikan yang dibuka adalah: Undergraduate and 
Graduate degrees (Master of Arts dan Master of Education ) 

•  college of education di Ohio University, dengan tiga departemen, 
yaitu: pendidikan tinggi dan konseling, studi kependidikan, dan 
pendidikan guru. Jenjang pendidikan yang dibuka adalah: 
Undergraduate (Bachelor) dan Graduate degrees (Master, Specialist, 
Doctoral). 

• college of education di University of Florida (UF), yang memiliki lima 
departemen, yaitu: pendidikan konselor, kebijakan dan administrasi 
pendidikan, psikologi pendidikan, belajar dan pembelajaran sekolah, 
dan pendidikan khusus. Jenjang pendidikan yang dibuka adalah: 
Undergraduate, Post-Baccalaureate, dan Graduate degrees (Master 
dan Doctoral). 

• College of Education di Arizona State University Mary Lou Fulton 
(ASU), yang memiliki tiga departemen, yaitu: kurikulum dan 
pembelajaran, studi kebijakan dan kepemimpinan pendidikan, dan 
psikologi pendidikan. Jenjang pendidikan yang dibuka adalah: Initial 
Teacher Certification (Undergraduate dan Post-Baccalaureate) dan 
Graduate degrees 

• College of Education di University of Illinois di Urbana-Champaign, 
yang memiliki enam departemen, yaitu: kurikulum dan pembelajaran, 
kepemimpinan dan organisasi pendidikan, studi kebijakan pendidikan, 
psikologi pendidikan, pendidikan sumberdaya manusia, dan 
pendidikan khusus. Jenjang pendidikan yang dibuka adalah: 
Undergraduate (Bachelor Post-Baccalaureate), Graduate Certificate of 
Advanced Study Degree (CAS), dan postgraduate degrees (doctoral) 

• College of Education di Michigan State University (MSU), yang 
memiliki lima departemen, yaitu: konseling, psikologi pendidikan dan 
pendidikan khusus, administrasi pendidikan, kinesiologi, dan 
pendidikan guru.  Jenjang pendidikan yang dibuka adalah: 
Undergraduate (bachelor), Graduate (master), dan postgraduate 
degrees (doctor) 

Di Indonesia, istilah kolese digunakan secara terbatas untuk 
sekolah   yang   diorganisasikan   oleh   Jesuits,  seperti Kolese Kanisius        
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di Jakarta tahun 1927, dan tidak pernah dikenal sebagai pendidikan 
tinggi akademik atau profesional kependidikan. Istilah lain yang 
digunakan di Indonesia adalah ”akademi” (Ing: academy, atau Prc: 
acadème dan académie) yang di Amerika juga digunakan untuk istilah 
”college” dengan fungsi yang sama. Istilah akademi mulanya adalah 
sekolah filsafat yang didirikan Plato sekitar tahun 385 SM di Akademeia. 
Salah satu akademi paling awal di Timur adalah Academy of 
Gundishapur, didirikan abad 7 di Sassanid Persia. Akan tetapi di 
Indonesia, akademi untuk pendidikan akademik atau profesi pendidikan 
juga tak pernah ada.  

 

(2) Sekolah Tinggi 

Sekolah tinggi (higher school, bukan high school) adalah institusi 
pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan 
akademik dan/atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu dan atau 
pendidikan disiplin ilmu. Di berbagai negara di dunia seperti di Eropa, 
Amerika, Kanada, dan Australia, sekolah tinggi diselenggarakan pada 
jenjang undergraduate (sarjana muda/bachelor, atau diploma), graduate 
(sarjana), dan postgraduate (pascasarjana) untuk satu bidang disiplin 
ilmu murni (mis: matematika, fisika, biologi, musik, ekonomi, komputer, 
humaniora, ilmu-ilmu sosial, hukum, bahasa, dll); ilmu terapan (mis: 
pertanian, arsitektur, pendidikan, teknik, forensik, ilmu kesehatan, 
farmasi, dll); atau vokasional (mis: pertanian, arsitektur, pendidikan, 
teknik, forensik, ilmu kesehatan, farmasi, seni pahat, keramik, 
pertekstilan, dll). 

Di Indonesia, Sekolah Tinggi untuk akademisi dan profesional 
pendidikan yang paling awal (tahun 1950an) adalah Perguruan Tinggi 
Pendidikan Guru (PTPG). Didirikan di empat kota sebagai PTPG 
Negeri, yaitu Bandung, Malang, Padang (Batusangkar), dan Manado 
(Tondano). Kemudian diikuti pendirian PTPG Cabang Negeri seperti di 
Banda Aceh, Palembang, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Sejumlah 
yayasan pendidikan swasta juga mendirikan oleh PTPG seperti: PTPG 
Sanata Dharma (1955), cikal bakal IKIP dan Universitas Sanata 
Dharma; PTPG Muhammadiyah (1957) di Jakarta, cikal bakal 
Universitas Muhammadiyah Jakarta dan IKIP Muhammadiyah dan 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. PTPG-PTPG ini 
menyelenggarakan pendidikan pada jenjang undergraduate (sarjana 
muda/bachelor) dan graduate (sarjana). 

Pada perkembangan selanjutnya, sekolah tinggi kependidikan    
di    Indonesia    dinamakan    Sekolah    Tinggi   Keguruan   dan  Ilmu     
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Pendidikan (STKIP), juga menyelenggarakan pendidikan profesional 
pada jenjang undergraduate (sarjana muda/bachelor) dengan gelar 
B.A., dan graduate (sarjana). Dengan adanya PP. no. 60 tahun 1999 
tentang Pendidikan Tinggi, jenjang undergraduate untuk sarjana muda 
(B.A) dihapuskan dan diganti dengan Diploma Pendidikan, dan 
lulusannya memperoleh sebutan profesional Ahli Pratama (Diploma I), 
Ahli Muda (Diploma II), dan Ahli Madya (Diploma III). Untuk jenjang D.IV 
(Sarjana Sains Terapan) bidang pendidikan belum ada hingga lahirnya 
UU no. 20/2003, UU. No. 19/2005 dan PP. no. 14/2005. Sedangkan 
pendidikan akademik pada jenjang Magister Pendidikan (S2) dan 
Doktor Pendidikan (S3), hingga kini belum pernah diselenggarakan, 
sekalipun PP. no. 60 tahun 1999 membolehkan Sekolah Tinggi (STKIP) 
menyelenggarakan pendidikan hingga pascasarjana (postgraduate). 

 

(3) Institut  

Institut (institute), adalah perguruan tinggi yang 
menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional 
dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 
kesenian yang sejenis, berkenaan dengan disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan. 

Di berbagai negara di dunia, institut lebih dikenal sebagai 
pendidikan tinggi spesifik untuk bidang teknologi (institut teknologi, 
politeknik, atau pendidikan tinggi teknik) pada jenjang graduate 
(sarjana) dan pascasarjana (postgraduate). Sementara institut bidang 
pendidikan hanya ditemukan di Inggris dan Indonesia. Institut-institut 
pendidikan di Inggris antara lain: (1) Moray House School of Education 
yang kemudian menjadi Moray House Institute for Education hingga 
bergabung dengan University of Edinburgh Inggris pada bulan Agustus 
1998; dan (2) Institute of Education, konstituen dari University of 
London.  

Di Indonesia, institut pertama sebagai institusi pendidikan      
tinggi dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah Institut     
Pendidikan Guru (IPG) yang merupakan perubahan status dari     
PTPG-PTPG Negeri dan atau Swasta yang didirikan awal tahun 
1950an. Sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1963, 
maka untuk menghilangkan dualisme institusi pendidikan tinggi      
dalam bidang pendidikan (IPG dan FKIP), maka sejumlah FKIP dan  
IPG dilebur/diintegrasikan menjadi Institut Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (IKIP). IKIP pertama yang didirikan sebanyak 10 IKIP 
Negeri, yaitu: IKIP Manado, IKIP Malang, IKIP Bandung, IKIP  
Surabaya, IKIP Padang, IKIP Yogyakarta, IKIP Jakarta, IKIP  
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Makassar, IKIP Medan, dan IKIP Semarang. Kemudian diikuti oleh 
IKIP swasta seperti IKIP Sanata Dharma, IKIP PGRI, dll.  

 
(4) Universitas  

 Universitas (university), adalah perguruan tinggi yang 
menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau 
profesional dalam berbagai disiplin ilmu dan pendidikan disiplin ilmu, 
untuk semua jenjang akademik dan profesional (sarjana muda. 
diploma, magister/master, dan doktor keilmuan/filsafat). 

  Istilah universitas berasal dari kata Latin “universitas magistrorum 
et scholarium”, yang berarti komunitas ahli dan pakar” (community of 
masters and scholars). Universitas pertama kali digunakan ketika 
muncul minat baru terhadap tradisi Yunani dan Romawi Klasik, 
sebagai upaya untuk menggambarkan fitur Akademi Plato (Academy 
of Plato). Berdasarkan catatan sejarah tentang universitas di dunia, 
Universitas Takshashila atau Hellenized Taxila pada masa India 
Kuno (+ 700 SM) merupakan universitas tertua di dunia. Dengan 
demikian, jauh sebelum didirikan universitas di Eropa pada abad 
pertengahan dan modern, institusi-institusi pendidikan tinggi 
(universitas) sudah didirikan sejak sebelum abad Masehi dan awal 
abad Masehi di kawasan Asia dan Afrika.  

  Tentu saja, pengertian universitas pada masa lampau tidak sama 
dengan pengertian sekarang, karena dalam dinamika sejarahnya, 
institusi-institusi pendidikan tinggi mengalami perubahan dalam jenis, 
kualifikasi, dan jenjang pendidikannya. Dari catatan historis pula, 
terdapat institusi-institusi pendidikan tinggi yang sudah didirikan pada 
masa peradaban kuno sebagai berikut: 

  Asia: Takshashila atau Hellenized Taxila pada masa India Kuno (+ 
700 SM); Shang Hsiang or Shang Xiang (abad 21 SM) cikal bakal 
universitas nasional jaman kedinastian Cina seperti Dongxu pada masa 
dinasti Xia (2205-–1766 SM), Youxue pada masa dinasti Shang (1766--
1046 SM), Dongjiao dan kemudian Piyong pada masa dinasti Zhou 
(1046-–249 SM), Taixue pada masa dinasti Han (202-–220), dan 
Guozijian antara masa dinasti Sui dan Qing, Nanjing University (258 
SM), dan Imperial Nanjing University (470 SM) sebagai universitas 
terlengkap pertama di Cina yang memadukan pendidikan dan penelitian 
dengan lima fakultas; Nalanda University (+ 5 SM) dan Ratnagiri 
University di India; Academy of Gundishapur di Persia (+ 7 M). 

Afrika: University of Al Karaouine (859 M) di Fez, Maroko yang 
dipandang memiliki arti penting menghubungkan kebudayaan dan 
akademik  Islam dengan    Eropa    dan    abad    pertengahan; Al-Azhar  
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University, didirikan oleh dinasti Shiah Fatimid yang berkuasa di 
Mesir tahun 909—1171, dan dipandang sebagai ”the first full-fledged 
university”; Islamic University of Sankore (tahun 989); universitas 
Sankore dan Kordoba di Spanyol. 

  Eropa: perguruan tinggi pertama didirikan pada masa Yunani 
Kuno, yaitu gymnasium yang memiliki tiga tipe, yaitu: Academy 
(sekolah filsafat yang didirikan Plato); Lyceum (sekolah filsafat yang 
didirikan Cynosarges); dan Cynosarges/Cynics (sekolah filsafat yang 
didirikan); dan University of Constantinople, juga dikenal sebagai the 
University of Magnaura di Turki, didirikan tahun 425, tetapi 
dikembangkan menjadi universitas pada tahun 849 oleh Michael III. 
Sedangkan pada abad pertengahan (sebelum tahun 1600an), 
didirikan sebanyak enam perguruan tinggi (sebelum abad 13) di 
antaranya yang terkenal adalah University of Oxford di Inggris, 
didirikan tahun 1096 dan menjadi universitas tahun 1167; University 
of Paris di Perancis, didirikan sekitar  tahun 1100 M yang kemudian 
dikaitkan dengan Universitas Sorbonne. Pada abad 13 di antaranya 
adalah: University of Cambridge di Inggris, didirikan pada abad 12 
dan menjadi universitas pada tahun 1209 dan University of Toulouse 
di Prancis (tahun 1229). Pada abad 14 di antaranya adalah: 
University of Rome La Sapienza di Italia (tahun 1303) dan University 
of Fermo di Italia (tahun 1398). Pada abad 15 di antaranya adalah: 
University of Würzburg di Jerman (tahun 1402) dan University of 
Alcalà de Henares di Spanyol (tahun 1499). Pada abad 16 di 
antaranya adalah: University of Wittenberg di Jerman (tahun 1502) 
dan University of Dublin di Irlandia (tahun 1592). Perguruan-
perguruan tinggi Eropa abad pertengahan tersebut banyak yang 
awalnya adalah sekolah yang kemudian dikembangkan menjadi 
universitas. 

  Seperti dikemukakan, universitas berevolusi dari waktu ke waktu 
sejak periode kuno hingga modern. Puncak evolusi universitas terjadi 
pada abad 18 dan 19 di Eropa. Ilmuwan yang sangat berjasa dalam hal 
ini adalah Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand Freiherr von 
Humboldt (1767–1835). Gagasan Humboldt tentang universitas 
didasarkan pada model pendidikan liberal dari Friedrich Daniel Ernst 
Schleiermacher (1768–1834). Menurut Humboldt, universitas harus 
”pertaining to the importance of freedom, seminars, and laboratories” 
dan harus beralih dari tradisi “teaching the regurgitation of knowledge” 
ke “encouraging productive thinking” dan “demonstrating the process of 
the discovery of knowledge and teaching students to take account of 

fundamental   laws   of   science   in   all  their  thinking”. Berdasarkan  
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gagasannya itu pula, Humboldt mendirikan Humboldt Universität zu 
Berlin (Humboldt University of Berlin) pada tahun 1810 di Berlin. Dari 
tahun 1828 universitas ini dikenal sebagai Frederick William 
University (Friedrich-Wilhelms-Universität), kemudian Universität 
unter den Linden. Pada tahun 1949, universitas ini diubah namanya 
menjadi Humboldt-Universität sebagai penghargaan kepada 
Humboldt sebagai pendirinya. Universitas Humbold ini merupakan 
universitas tertua di Jerman.  

  Sejak Humboldt menggagas tentang universitas modern 
berdasarkan prinsip pendidikan liberal, mulai abad 18 universitas-
universitas di Eropa mulai mempublikasikan sendiri jurnal-jurnal 
penelitian; dan pada abad 19 universitas Humboldt sangat 
berpengaruh di negara-negara Eropa Timur dan Barat, seperti 
Inggris, Perancis, Rusia, dan Amerika, dan menjadi model pada 
universitas-universitas di negara-negara itu. Sejak abad 19 dan 20 
universitas-universitas di Eropa menjadi perguruan tinggi yang 
“responsible for the development of the modern research university 
because it focused on the idea of freedom of scientific research, 
teaching and study”.  

Di dunia, istilah universitas pendidikan (university of education) 
semacam itu tak pernah ditemukan. Semua institusi pendidikan tinggi 
dalam bidang disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan di dunia dikembangkan di tingkat fakultas (Faculty of 
Education Sciences atau Faculty of Education) dari sebuah 
universitas. Kecuali di Indonesia, institusi pendidikan tinggi dalam 
bidang disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan dalam bentuk universitas, hanyalah Universitas 
Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung. UPI merupakan satu-
satunya universitas Pendidikan di Indonesia. 

Di Amerika, institusi pendidikan tinggi dalam bidang 
kependidikan juga dikembangkan di dalam kolese-kolese (college of 
education) di dalam universitas, atau sebagai kolese mandiri 
(independent colleges). Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, 
pada awalnya kolese-kolese pendidikan tersebut hanya 
menyelenggarakan pendidikan tinggi pada jenjang undergrade, dan 
bertujuan untuk mempersiapkan para mahasiswa untuk melanjutkan 
pendidikan pada jenjang graduate, dan postgraduate di universitas. 
Akan tetapi dewasa ini, kolese-kolese tersebut sudah 
menyelenggarakan pendidikan tinggi pada jenjang undergraduate, 
graduate, dan postgraduate, juga pendidikan diploma dan akta/sertifikat 
guru, seperti pada institut yang pernah ada di Indonesia (IPG atau IKIP). 
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  Universitas-universitas di dunia yang menyelenggarakan 
pendidikan tinggi dalam bidang disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan di tingkat fakultas (Faculty of 
Education atau Faculty of Education Sciences) antara lain: di Kanada: 
Memorial University, McGill University, University of Victoria, Queen's 
University, University of Lethbridge, Simon Fraser University; 
Australia: Monash University, University of Sydney, Deakin 
University, James Cook University; Selandia Baru: University of 
Auckland; Amerika: University of Glasgow, Georgia State University, 
University of Regina, George Washington University; Inggris: 
University of Gloucestershire, University of Leeds; dan di Malaysia: 
Universiti Utara. 

Sedangkan di Indonesia, universitas-universitas yang 
menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan di tingkat fakultas, 
terdapat di IKIP-IKIP yang sudah menjadi Universitas Negeri, yaitu: 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ); Universitas Negeri Yogyakarta 
(UNY); Universitas Negeri Semarang (Unes); Universitas Negeri 
Medan (Unimed); Universitas Negeri Makassar (UNM); Universitas 
Negeri Malang UM); Universitas Negeri Surabaya (Unesa); dan 
sejumlah IKIP swasta lainnya yang juga menjadi universitas. 

Berkaitan dengan perubahan dari IKIP menjadi Universitas; 
sesungguhnya bukan menjadi universitas dalam arti sesungguhnya 
seperti pada kasus UPI, melainkan menjadi bagian dari universitas (FKIP 
atau FIP). Karena di universitas-universitas baru tersebut, semua nama 
fakultas berubah menjadi fakultas seperti pada fakultas-fakultas keilmuan 
di universitas umumnya. Identitas “Pendidikan” yang semula menjadi 
identitas IKIP, dihilangkan. FPMIPA menjadi FMIPA (Matematika dan 
IPA); FPIPS menjadi FIS (ilmu-ilmu Sosial); FPBS menjadi FBSS 
(Bahasa, Sastra dan Seni); FPOK menjadi FIK (Ilmu Keolahragaan); dan 
FPTK menjadi FT (Teknik). Sedangkan fakultas-fakultas pendidikan pada 
Sekolah Tinggi Agama (STA), Institut Agama Islam, Universitas Islam 
atau perguruan-perguruan tinggi keagamaan lain di lingkungan 
Departemen Agama, sama sekali tidak berubah, tetap bernama Fakultas 
Tarbiyah. 

Dengan demikian, perubahan IKIP menjadi Universitas,          
pada dasarnya adalah mengubah secara keseluruhan IKIP sebagai      
institusi pendidikan tinggi dalam bidang disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan yang otonom dari universitas, menjadi 
institusi pendidikan tinggi di tingkat fakultas yang berada                         
di bawah universitas, yaitu FIP (Fakultas Ilmu Pendidikan) atau FKIP. 
Dalam    kondisi    yang    demikian,   maka    sesungguhnya     dinamika  
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institusi pendidikan tinggi dalam bidang disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan kembali ke masa sebelumnya, 
ketika PTPG-PTPG dan IPG diintegrasikan menjadi FIP atau FKIP di 
universitas setempat.  

Terlepas dari pro-kontra perubahan IKIP menjadi Universitas, 
dari perspektif pembangunan ilmu pendidikan, disiplin ilmu 
pendidikan, dan disiplin ilmu pendidikan dengan segala cabang dan 
sub-cabang disiplin keilmuan dan pendidikannya, akan dihadapkan 
pada tantangan berat. Apalagi tradisi keilmuan pendidikan di 
Indonesia belum dianggap cukup matang. Berbeda halnya dengan di 
negara-negara lain yang sudah memiliki tradisi dan kultur keilmuan 
pendidikan yang sudah mapan. Persoalannya adalah, mampukan 
FIP/FKIP di universitas baru itu menjadi backbone bagi 
pengembangan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan?  

Kasus perubahan IKIP Bandung menjadi UPI, merupakan yang 
pertama terjadi di dunia, tetapi dipandang sebagai excellence solution, 
sehingga eksistensi dan jatidiri kependidikan tetap dipertahankan di 
tingkat universitas secara penuh dalam arti sesungguhnya. Cikal bakal 
UPI diawali sebagai PTPG Negeri di Bandung (1954), kemudian 
diintegrasikan ke Unpad menjadi Fakultas pertama di Universitas 
Padjadjaran, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 
pada tahun 1958, yang juga mengintegrasikan Kursus pendidikan 
guru B I dan B II pada tahun 1961. Selanjutnya, pada tahun 1963 
FKIP-Unpad berdiri sendiri dan diintegrasikan bersama Institut 
Pendidikan Guru (IPG) Bandung menjadi Institut Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (IKIP) Bandung. Seiring dengan kebijakan pemerintah di 
bidang pendidikan tinggi yang memberikan perluasan mandat (wider 
mandate) bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)—
khususnya IKIP--yang harus mampu mengikuti tuntutan perubahan 
dan mengantisipasi segala kemungkinan di masa datang, serta “untuk 
meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi, pemerataan, dan 
akuntabilitas pendidikan tinggi kependidikan secara nasional”, 
akhirnya pada tahun 1999 IKIP Bandung diubah menjadi Universitas 
Pendidikan Indonesia (UPI), sekaligus menjadi satu-satunya institusi 
pendidikan tinggi dalam bidang disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan dalam bentuk Universitas dalam 
arti yang sesungguhnya. Maksudnya, semua fakultas yang ada di UPI 
(enam fakultas) semuanya tetap menggunakan nama “Fakultas 
Pendidikan…” (FPMIPA, FPIPS, FPBS, FPOK, FPTK), dan satu 
bernama “Fakultas Ilmu Pendidikan” (FIP). 
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Satu catatan penting lain tentang keberadaan IKIP, FKIP, 
STKIP, atau semacamnya di Indonesia adalah bahwa secara yuridis-
formal dan juga persepsi umum bahwa institusi-institusi pendidikan 
tersebut tidak lain hanyalah “Lembaga Pendidikan Tenaga 
Kependidikan” (LPTK). Yaitu lembaga-lembaga pendidikan tinggi 
kependidikan yang didirikan hanya untuk menghasilkan anggota-
anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 
menunjang penyelenggaraan pendidikan, meliputi: (1) pendidik--guru, 
dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 
fasilitator, atau sebutan lain--yang memiliki kualifikasi dan kompetensi 
tertentu untuk menyelenggarakan pendidikan; dan (2) tenaga 
kependidikan lain seperti: tenaga administrasi, pengelolaan, 
pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang 
proses pendidikan pada satuan pendidikan (UU. No. 20/2003).  

Dengan konseptualisasi dan persepsi seperti itu, maka status 
akademik dari IKIP, FKIP, STKIP, atau yang semacamnya sebagai 
institusi pendidikan tinggi dalam pengkajian dan pengembangan 
disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan 
menjadi terpinggirkan. Karenanya, tidak mengherankan istilah “disiplin 
ilmu pendidikan” dan atau “pendidikan disiplin ilmu pendidikan” belum 
populer di kalangan komunitas pendidikan  di Indonesia, khususnya di 
lingkungan IKIP, FKIP, STKIP, atau semacamnya. 

 
 

B. Komunitas pendidikan  
 

Komunitas pendidikan  adalah  
kelompok-kelompok para ilmuwan, peneliti  
dan profesional pendidikan yang berhimpun 
dalam assosiasi, himpunan, organisasi, atau 
institusi keilmuan dan profesional pendidikan 
atas dasar spesialisasi atau superspesialisasi  
disiplin  atau subdisiplin keilmuan atau 
profesinya; dan memiliki seperangkat 
“paradigma bersama”, yang memungkinkan 
mereka memiliki  “kesamaan  kerangka  
konsep,  cara pandang, dan/atau prosedur”,   
di dalam melakukan ikhtiar-ikhtiar dan/atau 

membuat karya-karya keilmuan dan profesional dalam bidang disiplin ilmu 
pendidikan dan pendididikan disiplin ilmu pendidikan. Akan tetapi 
kesadaran terhadap signifikansinya sebagai komponen integral dalam 
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suatu disiplin ilmu dan pendidikan disiplin ilmu, baru muncul sekitar 
paruh kedua abad 20, setelah Thomas S. Kuhn menulis sebuah karya 
monumental berjudul ”The Structure of Scientific Revolutions” (1962). 

Secara sosiologis, komunitas ilmuwan dan profesional dan 
lapisan-lapisannya—terlepas dari kriteria khusus yang harus dipenuhi, 
jelas atau tidaknya spesialisasi/konsentrasi keilmuan dan 
keprofesiannya—sudah ada dan diakui sejak awal terbentuknya 
masyarakat. Komunitas seperti itu oleh masing-masing masyarakat 
sudah mendapatkan tempat untuk diakui, dihargai, atau dijunjung tinggi 
sebagai “lapisan elit” di antara lapisan-lapisan masyarakat lainnya 
(termasuk penguasa sekalipun) (Shils, 1981). Sejalan dengan semakin 
terspesialisasinya kehidupan masyarakat modern, komunitas ilmuwan, 
peneliti dan profesional ini juga semakin terspesialisasikan sesuai 
dengan disiplin dan subdisiplin keilmuan atau profesinya.  

Dalam sejarah perkembangan tradisi keilmuan dan profesi, 
pembentukan komunitas ilmuwan dan profesional ini terjadi pertama kali 
pada masa Yunani, ketika para ilmuwan dan profesional waktu itu 
mengklasifikasi bidang-bidang kajian keilmuan dan keprofesian menjadi 
trivium dan quadrivium (keduanya kemudian dikenal sebagai The Seven 
Liberal Arts). Istilah pertama yang merujuk pada pengertian komunitas 
ilmuwan dan profesional adalah ”academia” (latin: akademeia) atau 
”gymnasium” (digunakan oleh Plato dalam arti sebagai pusat belajar, 
tempat sakral yang didedikasikan bagi para arif dan bijak yang dia sebut 
Athene). Sejak bangsa-bangsa di dunia memasuki masa ”modern”, 
komunitas seperti itu mulai didirikan. Pertama kali adalah di Inggris 
tahun 1660, bernama ”Royal Society”, kemudian “American Academy of 
Arts and Sciences” tahun 1780 sejalan dengan terjadinya Revolusi 
Amerika.  

Dalam pengertian ini, disiplin ilmiah juga merupakan sebuah 
“realitas sosial” (social reality). Artinya bahwa sebuah disiplin ilmu 
mengidentifikasi, menghimpun sekelompok orang ke dalam suatu 
komunitas ilmiah tertentu, di mana mereka bisa saling bekerja sama, 
bertemu di dalam konferensi, saling mengunjungi laboratorium         
masing-masing, membangun kesesuaian atau komitmen bersama     
melalui komunikasi ilmiah dengan menggunakan simbol-simbol yang   
sama, menulis artikel untuk jurnal-jurnal atau penerbitan ilmiah, dan 
memutuskan siapa yang, dan gagasan mana yang mereka siapkan     
untuk mendapatkan pengakuan dari kelompok atau komunitas itu   
(Gardner, 1975; Shils, 1981). Komunitas pakar juga memiliki otoritas   
untuk menetapkan domain atau spesialisasi objek atau bidang kajian      
dan pengembangan ilmunya, mengumpulkan dan menetapkan fakta-    
fakta    untuk    membentuk    dan    mengembangkan    teori-teori     ilmiah;  
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mengartikulasikan teori, pemecahan beberapa ambiguitas yang masih 
ada; dan memecahkan masalah secara lebih intens dan sistematis 
(Kuhn, 2001); memberikan nama khusus bagi kelompoknya (Dufty, 
1986:86); dan memilih, menetapkan, merumuskan, dan 
mengembangkan “materi-materi pokok” (subject matters) yang diajarkan 
kepada para mahasiswa atau calon-calon anggota komunitas ilmiah 
atau mereka yang akan menjalani profesi keguruan (Gardner, 1975; 
Kuhn, 2001). 

Seperti halnya komunitas ilmuwan dan profesional yang lain, 
disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan juga 
memiliki komunitas-komunitas ilmuwan dan profesional dalam berbagai 
bidang disiplin dan subdisiplin pendidikan, seperti di negara-negara 
Eropa sejak masa pencerahan dan dengan tradisi keilmuan dan 
keprofesian yang sudah mapan. Di Indonesia, komunitas ilmuwan dan 
profesional pendidikan baru terbentuk pada tingkatan disiplin-disiplin, 
belum sampai pada tingkat sub-sub disiplin (superspesialis). Komunitas 
ilmuwan dan profesional pendidikan juga terdiri dari berbagai lapisan 
dan memiliki struktur atau jaringan yang sangat luas, yang satu dengan 
lain bersifat overlap atau mandiri. Terdiri dari anggota-anggota yang 
memiliki kualifikasi akademik Diploma Pendidikan (DI—DIV); Sarjana 
Muda Pendidikan (B.A); Sarjana Pendidikan (Drs., SPd.); Doktor 
Pendidikan (Dr., Dr., Ed. D., D. Ed., dll.) Doktor Filfasat Pendidikan 
(D.Phil. atau Ph.D); atau Doktor Pedagogi (Ped.D.). 

Lapisan dan jaringan komunitas ilmuwan dan profesional 
pendidikan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

(1) akademisi--peneliti, pengembang, dan praktisi--di unit-unit 
akademik di perguruan tinggi pendidikan (Pascasarjana, Fakultas, 
Pusat Penelitian, Program Studi, dan Jurusan); lembaga Konsorsium 
ilmu Pendidikan LIPI; pusat-pusat penelitian dan pengembangan 
ilmu, teknologi, dan seni pendidikan (pusbangkurrandik, pustekkom, 
pusbang bahasa, pusat statistik pendidikan, dsb); organisasi-
organisasi ilmuwan dan profesi kependidikan seperti: ISPPSI (Ikatan 
Sarjana Pendidikan dan Pengembangan Sosial Indonesia), HISPIPSI 
(Himpunan Sarjana Pendidikan IPS Indonesia), ISPI (Ikatan Sarjana 
Pendidikan Indonesia), ISPPSI (Ikatan Sarjana Pendidikan dan 
Pengembangan Sosial Indonesia), ISAPI (Ikatan Sarjana 
Administrasi Pendidikan Indonesia), IGI (Ikatan Geograf Indonesia), 
CICED (Center for Indonesia Civic Education), ABKIN (Asosiasi 
Bimbingan dan Konseling Indonesia) yang sebelumnya bernama IPBI 
(Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia), MLI (Masyarakat Linguistik 
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Indonesia), PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia); HPKI 
(Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia). 

(2) konsultan, pengarah, penelaah, penyunting, editor, di pusat-
pusat penerbitan ilmiah—buku, majalah ilmiah, jurnal, dsb. baik yang 
berada di lingkungan universitas, lembaga atau organisasi keilmuan, 
atau di lembaga-lembaga penerbitan di luar itu.  

(3) praktisi profesional di persekolahan seperti: guru, konselor di 
sekolah (SD, SLTP, SMU/SMK) atau di organisasi/institusi 
pembinaan profesional seperti MGMP, PKG, KKG (kelas atau bidang 
studi); pamong belajar, instruktur di luar sekolah (kelompok-
kelompok belajar, sanggar, kursus, dsb); dan widyaiswara, 
instruktur, fasilitator di balai-balai pendidikan dan latihan guru 
(BPG), dsb.  

Dimasukkannya para praktisi pendidikan ini ke dalam lapisan 
dan/atau jaringan di dalam struktur komunitas ilmiah pendidikan, karena 
alasan teoretik dan praktik. Tak bisa disangkal oleh siapapun, bahwa 
para praktisi ini adalah “garda terdepan” (avant garde) di dalam proses 
implementasi berbagai paradigma dan eksemplar ilmu pendidikan di 
tingkat operasional; sehingga bisa diketahui sejauh mana tingkat 
adaptasi, akomodasi, dan assimilasi berbagai paradigma dan eksemplar 
ilmu pendidikan tersebut di dalam berbagai konteks praksis pendidikan. 
Kepekaan, kesadaran, dan komitmen profesional para praktisi 
pendidikan di strata paling bawah dari seluruh lapisan atau struktur 
jaringan komunitas ilmuwan dan profesional  pendidikan, juga akan 
membuka luas partisipasi dan kontribusi mereka baik secara personal 
maupun organisatoris/institusional dalam rangka penemuan, 
pembentukan, dan pengembangan struktur  pengetahuan disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan  
(substantif/konseptual atau sintaktik/prosedural) yang lebih kontekstual 
(akomodatif, assimilatif, adaptif, atau aplikatif) dalam berbagai konteks 
praksis pendidikan. Instrumen seperti “pembelajaran perbaikan” 
(remidial teaching), yang kemudian dikembangkan dan dikonseptualisasi 
lebih lanjut dalam bentuk “penelitian kelas” (classroom research) atau 
“penelitian tindakan kelas” (classroom action research) adalah cara 
atau metode yang dapat mereka lakukan untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar 
atau karya-karya penelitian pendidikan yang bersifat terapan, 
pengembangan atau bahkan inovatif.  

Dengan kata lain, melalui instrumen-instrumen penelitian itu 
mereka diharapkan dapat menemukan, membangun, dan 
mengembangkan “ilmu, teknologi, dan seni pendidikan terapan”  
(applied STA) di bidang pendidikan. Meminjam konsep Kuhnian, hasil-
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hasil dari berbagai bentuk instrumen penelitian seperti itu, para paraktisi 
pendidikan tersebut dapat memperkaya khasanah “eksemplar-
eksemplar” penelitian disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin 
ilmu pendidikan  dengan sifatnya yang sangat nyata dan kontekstual, 
walaupun tentu saja harus dilakukan penyaringan untuk melihat 
signifikansinya. Akan tetapi hal seperti itu tak bisa dipungkiri 
kontribusinya. Komitmen dan tanggungjawab profesional ke arah itu kini 
sudah difasilitasi melalui perangkat peraturan perundang-undangan 
berupa Kepmendiknas no. 57686/MPK/1989 dan Surat Edaran Bersama 
Mendiknas & Menpan no. 38/SE/1989 tanggal 15 Agustus 1989 tentang 
“Angka Kredit Bagi Jabatan Guru”, khususnya  berkaitan dengan 
pengembangan profesi, di antaranya kewajiban untuk membuat karya 
tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan (pasal 2:c1) bagi guru yang 
menduduki jabatan profesional sebagai “Guru Madya” hingga “Guru 
Utama” (pasal 3:2) 

Sejumlah infrastruktur yang memungkinkan seluruh lapisan atau 
jaringan komunitas-komunitas ilmiah pendidikan di Indonesia dan 
internasional, melakukan komunikasi dan pertukaran ilmu, teknologi, 
dan seni pendidikan secara berkala atau periodik, juga sudah terbentuk 
dan berkembang. Selain yang sudah dikemukakan di atas, adalah 
forum-forum ilmiah, yang secara rutin atau berkala diadakan untuk 
saling mendiskusikan atau mengkomunikasikan berbagai pemikiran dan 
penelitian keilmuan di bidang pendidikan (seminar, kongres, konferensi, 
dll) baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Jaringan-
jaringan komunitas ilmiah antar-negara, yang memungkinkan terjadinya 
persebaran dan delibrasi di antara institusi dan komunitas pendidikan  di 
Indonesia dengan komunitas dan institusi negara lain (terutama pusat-
pusat pengembangan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin 
ilmu pendidikan ) dan internasional juga sudah dibangun dan 
dikembangkan; baik secara langsung oleh institusi dan komunitas 
pendidikan , atau dengan fasilitasi dan mediasi pemerintah (Depdiknas).  

Adanya jaringan komunitas ilmiah antar-negara ini tidak hanya 
penting untuk menciptakan suatu jaringan semata, tetapi juga bagi 
terciptanya diskusi, distribusi dan sosialisasi pemikiran-pemikiran dan 
karya-karya mutakhir dalam disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan , dan pada puncaknya adalah untuk 
membangun dan mengembangkan tradisi, kultur, etika, dan/atau   
sistem ilmu pendidikan umum yang disepati dan dipraktikkan bersama 
oleh seluruh komunitas pendidikan  di seluruh negara di dunia (Shils, 
1981). Katakanlah, sebagai suatu jaringan global komunitas   
pendidikan, yang kini sudah menjadi sebuah keniscayaan, sebagai 
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konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi dewasa ini. Dalam 
hal ini, situs-situs jaringan (websites) nasional atau internasional, baik 
dari perorangan atau organisasional/ institusional sudah banyak 
dibangun. Sehingga tercipta proses percepatan dalam skala yang tak 
terpermanai bagi terjadinya komunikasi, persebaran, atau pertukaran 
keilmuan kepada seluruh lapisan atau jaringan komunitas-komunitas 
ilmiah pendidikan di Indonesia dan internasional, hingga lapisan atau 
struktur komunitas yang paling bawah sekalipun. 

Keberadaan komunitas pakar dengan segala lapisan dan jaringan 
strukturalnya ini, memberikan signifikansi secara sosiologis terhadap 
keabsahan kepada suatu disiplin keilmuan, dan hasil-hasil ikhtiar 
keilmuan. Bahwa keabsahan setiap ikhtiar keilmuan suatu disiplin ilmu 
selain ditentukan oleh objektivitas bukti-bukti yang dihasilkan, juga harus 
memiliki relevansi dengan masyarakat ilmiah (to the relevant scholarly 
public) masing-masing disiplin ilmu (Parsons, 1968:17). Dalam konteks 
ini pula, maka dalam disiplin keilmuan apapun (termasuk disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan ), status dan peran 
komunitas pakar telah dianggap sebagai salah satu unsur penting, 
bahkan menentukan kesinambungan dan dinamika sebuah disiplin ilmu. 
Tidak ada satupun domain keilmuan, sains normal, tradisi keilmuan, 
etika, atau semacamnya bisa efektif berfungsi tanpa kesepakatan, 
komitmen dalam rasionalisasi atau tanpa rasionalisasi yang diupayakan 
oleh komunitas ilmuwan dan profesional  sama sekali. Bahwa komunitas 
ilmiah adalah instrumen yang luar biasa efektif dan efisiennya untuk 
memaksimumkan jumlah dan ketepatan pemecahan masalah, baik 
untuk mempertahankan maupun mengubah sebuah paradigma dan 
tradisi keilmuan (Kuhn, 2001:164). 

Satu lapisan atau struktur lain di luar komunitas, institusi,        
atau organisasi keilmuan dan profesional pendidikan yang sudah 
disebutkan, tak boleh dilupakan dan dilepaskan perannya, adalah 
masyarakat luas. Termasuk di sini adalah kelompok-kelompok 
pemerhati pendidikan yang bergerak di luar sistem institusional atau 
organisasi formal komunitas ilmuwan dan profesional  pendidikan, 
seperti kaum awam, sidang pembaca, sidang pendengar, langganan, 
atau apapun namanya yang berdiri “di luar” kekentalan sistem dan 
suasana keilmuan dan profesionalitas. Komunitas-komunitas di luar 
sistem dan jaringan keilmuan itu memang tidak memiliki kekuatan, 
kemampuan, atau akses untuk mencapai secara langsung dan   
produktif dalam hal ikhtiar-ikhtiar atau karya-karya keilmuan atau   
masuk ke dalam kehidupan yang umum dan abstrak. Akan tetapi diakui 
atau tidak, langsung atau tidak langsung, kelompok-kelompok 
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“outsiders” tersebut, sungguhpun kadang-kadang atau tidak intensif, 
juga melakukan hubungan dan berpartisipasi dengan simbol-simbol 
yang diciptakan atau diungkapkan oleh lapisan atau struktur yang ada di 
dalam komunitas, institusi, atau organisasi keilmuan formal. Adanya 
hubungan dan partisipasi semacam itu dimungkinkan, karena mereka 
juga memerlukan atau berkepentingan terhadap penggunaan 
pengetahuan atau keterampilan-keterampilan yang bersifat teknis dan 
praktis yang dihasilkan oleh masyarakat keilmuan, dengan modifikasi 
secara bersama-sama dan untuk keperluan di kalangan mereka sendiri. 
Dan bukankah pula, bahwa ilmu itu juga harus menjadi instrumen yang 
bermanfaat bagi kehidupan manusia dan masyarakat luas. Hal ini tidak 
saja menjadi klaim epistemologis dari aliran pragmatisme Pierceian dan 
Deweyan, tetapi juga sudah menjadi konsensus umum dari komunitas 
pakar seluruh disiplin ilmu, termasuk dalam sains (Kuhn, 2001:180). 
Apalagi disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan  
memang langsung dan integral dengan dan di dalam kehidupan 
masyarakat. 

Dalam banyak kasus di dunia pendidikan yang kerap terjadi akhir-
akhir ini, mereka sering muncul sebagai komentator-komentator atau 
kritikus-kritikus, membangun “opini publik” tentang derajat akuntabilitas 
publik dari ikhtiar-ikhtiar atau karya-karya keilmuan yang dihasilkan oleh 
lapisan-lapisan atau struktur-struktur yang ada di dalam komunitas, 
institusi, atau organisasi keilmuan formal. Opini-opini yang mereka 
bangun dan kembangkan, tidak jarang yang memiliki kebenaran secara 
substantif. Sehingga, berbagai sisi dari struktur konseptual dan 
prosedural yang sudah terbentuk dan diakui signifikansinya, harus 
direkonstruksi. Adanya perubahan yang berulang-ulang dalam sistem 
kurikulum, organisasi dan pengelolaan pendidikan, bahan-bahan ajar, 
sistem pengukuran dan evaluasi, dan semacamnya adalah bukti betapa 
peran kelompok-kelompok “out-siders” itu sebagai pengguna langsung 
karya-karya keilmuan tak bisa dinafikannya dalam keseluruhan lapisan 
dan struktur komunitas pendidikan . Bahwa telah terjadi kemerosotan 
dalam pandangan dan sikap masyarakat umum terhadap “martabat dan 
citra guru” sebagai garda terdepan yang secara langsung dan intensif 
berhubungan dengan masyarakat luas adalah fakta lain. Bahkan 
persoalan ini secara berjenjang sampai menyoal tentang kredibilitas dan 
akuntabilitas dari perguruan tinggi penghasil guru atau tenaga-tenaga 
profesional pendidikan (Supriadi, 1999). Walaupun masih bisa 
diperdebatkan kebenarannya, terjadinya perubahan status dari IKIP 
menjadi Universitas terdapat alasan “klise” mengenai persoalan ini. 
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Implikasi lebih jauh dari persoalan-persoalan parsial di atas, 
adalah tentang kriteria-kriteria dasar bagi sebuah komunitas ilmiah yang 
dipandang sahih, terpercaya, atau signifikan di dalam membangun 
komitmen, tradisi atau kultur keilmuan. Maksudnya, sekalipun 
berdasarkan epistemologi Kuhnian eksistensi lapisan dan jaringan 
struktur komunitas ilmiah merupakan salah satu syarat utama untuk 
menentukan kesahihan, keterpercayaan, atau signifikansi disiplin ilmu, 
tidak dengan sendirinya setiap komunitas ilmiah memiliki otoritas dan 
kewenangan untuk dianggap dan diakui sebagai pembentuk dan 
pembangun suatu disiplin ilmu yang sah dan memperoleh 
keberterimaan secara luas. Dalam kaitan ini, Kuhn mengajukan syarat, 
bahwa komunitas ilmiah yang memiliki otoritas dan kewenangan 
semacam itu adalah hanya komunitas ilmuwan dan profesional  yang 
dianggap telah mantap atau mapan (a mature scientific community) 
(lihat pula: Pajares, 2001).  

Kemapanan sebuah komunitas ilmuwan dan profesional , 
dicirikan oleh: (1) sudah memiliki paradigma keilmuan yang mapan, 
artinya bahwa seluruh atau sebagian terbesar anggota komunitas ilmiah 
secara kolektif memiliki cara atau kerangka berpikir atau memandang 
bersama terhadap domain atau materi subyek kajian disiplin ilmunya; 
yang dengan sendirinya berarti pula bahwa sebuah paradigma itu sudah 
mendapatkan pengakuan, kesepakatan, dan dipraktikkan oleh sejumlah 
besar anggota komunitas, (2) telah tercipta sirkularitas dalam ikhtiar-
ikhtiar dan karya-karya keilmuan di kalangan terbesar pemraktik ilmu 
tersebut, atau sudah mencapai kondisi sains normal di tingkat komunitas 
utama ilmuwan dan profesional ; (3) memiliki “domain” atau lazim pula 
disebut “materi subyek” (subject matters) yang menjadi objek atau 
bidang kajian dan pengembangan yang terspesialisasi/terkonsentrasi, 
yang sudah mendapatkan pengakuan dan kesepakatan kolektif dari 
sejumlah besar anggota komunitas ilmiah; dan (4) dimilikinya 
“mekanisme koreksi-diri” yang terstruktur, sirkular, tidak insidental, yang 
muncul dari kesadaran dan kepekaan dari setiap anggota komunitas 
ilmiah, bahwa paradigma atau keajekan sains normal yang selama ini 
diakui, disepakati, dan dipraktikkan sebagai yang paling tepat atau 
benar tidak akan berlaku selamanya atau niscaya. Adanya mekanisme 
koreksi-diri yang disadari ini memungkinkan terjadinya perubahan ke 
arah peningkatan model paradigma atau sains normal yang digunakan. 
Kesadaran atas adanya masalah atau tantangan yang tidak selamanya 
bisa dipecahkan dengan paradigma dan praktik-praktik yang dilakukan 
selama masa sains normal, memang tidak harus muncul dari internal 
komunitas suatu disiplin ilmu, tetapi juga bisa dipicu atau dibangkitkan 
oleh komunitas-komunitas ilmiah lain di luar (Kuhn, 2001). 
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C. Publikasi Ilmiah 
 

 Publikasi ilmiah merupakan unsur terakhir dari 
struktur disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan . Secara teknis, publikasi 
ilmiah diartikan sebagai segala bentuk 
penyebarluasan atau pengkomunikasian berita-
berita (news), hasil-hasil capaian pemikiran atau 
penelitian (achievements), impian-impian   
(dreams) dan atau bentuk karya-karya keilmuan 
lain dari anggota, institusi dan atau organisasi 

komunitas disiplin ilmu berkaitan dengan berbagai aspek yang menjadi 
domain suatu disiplin ilmu kepada internal dan atau eksternal anggota, 
institusi dan atau organisasi komunitas disiplin ilmu, juga kepada 
masyarakat luas. Publikasi ilmiah ini bersifat legal/resmi dan memiliki 
hak cipta (copyright) yang mengharuskan siapapun yang akan 
menggunakannya meminta ijin dari orang, institusi dan atau 
organisasi yang mempublikasikan, atau menyebutkan di dalam daftar 
rujukan (references). Pelanggaran terhadap ketentuan ini selain 
melanggar kode etik atau etika, juga yang bersangkutan bisa dikenai 
tuntutan pidana oleh yang bersangkutan. Di Indonesia, ketentuan 
tentang Hak Cipta terdapat di dalam UU no. 19/2002 tentang Patent 
dan Hak Cipta. 

 Secara historis, publikasi ilmiah pertama adalah jurnal ilmiah 
“Philosophical Transactions” dari the Royal Society yang diterbitkan di 
Inggris dan jurnal Journal des sçavans yang terbit di Perancis pada 
tahun 1665. Sedangkan publikasi ilmiah bidang pendidikan baru 
diterbitkan pada tahun 1910 yaitu “Journal of Educational Psychology”. 

Alasan dan keyakinan yang melandasi penerbitan jurnal pada 
awalnya adalah bahwa ilmu pengetahuan hanya bisa bergerak maju 
melalui transparansi dan membuka terjadinya pertukaran gagasan di 
kalangan pakar yang didukung oleh bukti eksperimental. Akan tetapi,   
pada waktu itu, penerbitan akademik masih kontroversi dan dilecehkan, 
karena penerbitan semacam itu masih sama sekali dianggap tidak       
lazim untuk mempublikasikan penemuan baru sebagai suatu        
“anagram” (suatu permainan huruf kata), selain untuk melindungi 
penemunya dan kerahasiaan karya yang ditemukan. Kondisi ini       
berubah ketika Isaac Newton Dan Leibniz mulai mempublikasikan 
pemikiran dan penemuan-penemuan mereka. Akan tetapi, metode ini   
tidak bekerja dengan baik karena waktu itu di antara para penemu      
saling mengklaim diri agar mendapatkan prioritas dalam publikasi. 
Penelitian Robert K. Merton, seorang sosiolog, menemukan bahwa       
92%    kasus    penemuan    bersama    di    abad    ke  17  berakhir dengan  
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perselisihan di antara penemunya. Perselisihan semacam itu mulai 
berkurang menjadi 72% di abad ke 18, menjadi 59% di paruh akhir abad 
ke 19, dan akhirnya menjadi 33% pada paruh pertama abad ke 20. 
Semakin berkurangnya tingkat perselisihan untuk mendapatkan prioritas 
dalam publikasi tersebut, sejalan dengan semakin meningkatnya 
penghargaan yang diberikan kepada mereka dan terhadap penerimaan 
penerbitan dokumen atau karya-karya intelektual di dalam jurnal 
akademis modern (http.en.wikipedia.or/wiki/). 

  

1. Jenis Publikasi Ilmiah 

Jenis-jenis publikasi ilmiah yang berkembang hingga dewasa ini dan 
digunakan oleh sebuah komunitas pendidikan  adalah:  

(1) buku, dalam bentuk buku ilmiah (science books) dan fiksi ilmiah 
(science fiction books) atau lazim disingkat ”SF or sci-fi” yang 
merupakan hasil karya kreatif yang bersifat spekulatif tentang 
unsur-unsur yang tidak ada dalam realitas kontemporer, melainkan 
lebih didasarkan pada kecenderungan-kecenderungan yang terjadi 
di dalam ilmu pengetahuan. Kedua bentuk buku ini diterbitkan oleh 
penerbitan kampus (university press) atau penerbit komersial, baik 
untuk kalangan terbatas (mahasiswa, institusi, dan atau organisasi 
ilmiah tertentu), dan atau dipublikasikan ke khalayak umum. Nilai 
dan penghargaan buku-buku ilmiah ini selain ditentukan oleh 
kualitas muatan keilmuannya juga ditentukan oleh apakah penerbit 
buku ilmiah tersebut memiliki ISBN (Internasional Serial Book 
Number). Dalam disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin 
ilmu pendidikan , kini telah sangat melimpah buku-buku ilmiah dan 
atau fiksi ilmiah dalam berbagai bidang kajian ilmu pendidikan dan 
keguruan. Buku-buku ilmiah tersebut bisa diperoleh dari 
perpustakaan universitas, toko-toko buku, penerbit, perpustakaan 
atau arsip nasional, dan atau Pusat Dokumentasi Informasi Ilmiah-
Lembaga Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI), atau yang lain. 
Semua buku-buku ilmiah tersebut telah menjadi salah satu 
khasanah kekayaan intelektual dari komunitas pendidikan  di 
Indonesia. 

(2) manuskrip (manuscript) dalam konteks publikasi akademik adalah 
teks/naskah awal sebuah buku yang diketik secara manual (mesin 
ketik) atau melalui komputer PC untuk dikirimkan kepada penerbit 
atau percetakan guna dipublikasikan. 

(3) artikel ilmiah (scholarly/scientific articles), mencakup: (a) 
makalah (papers) yang hasil pemikiran dan atau penelitian 
perorangan, kelompok, dan atau institusi/organisasi, yang 
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dipublikasikan dalam forum seminar/kongres/pertemuan/ 
konferensi ilmiah; (b) surat (letters) juga disebut komunikasi 
antar sejawat (communications) yang memuat deskripsi singkat 
tentang temuan-temuan penelitian mutakhir penting yang perlu 
dan mendesak untuk segera dipublikasikan; (c) artikel 
suplemen (supplemental articles) yang memuat  banyak tabulasi 
data dari hasil-hasil penelitian mutakhir dari para dosen atau 
ratusan halaman dengan begitu banyak data angka. Artikel jenis 
ini sekarang hanya dipublikasikan secara elektronik melalui 
internet; (d) artikel tinjauan (review articles) buku-buku baru 
dalam suatu bidang disiplin ilmu, atau berbagai artikel hasil-hasil 
penelitian mengenai satu topik tertentu yang kemudian dibahas 
dalam suatu narasi yang komprehensif sesuai dengan”the state 
of the art” yang berlaku di dalam suatu bidang disiplin ilmu. Jenis 
artikel ini selain menyediakan informasi tentang topik tertentu, 
juga menyediakan rujukan-rujukan jurnal tentang penelitian 
aslinya; (e) catatan-catatan penelitian (research notes) yang 
merupakan sebuah deskripsi singkat tentang hasil-hasil 
penelitian mutakhir yang tidak kalah penting dan mendesaknya 
daripada letters; dan (f) artikel ilmiah populer (popular science) 
yang diterbitkan di dalam majalah untuk publik luas. 

 (4) prosiding seminar (seminary proceeding) yang merupakan 
kumpulan dari makalah atau artikel ilmiah terpilih (selected 
articles/papers) yang dipresentasikan di dalam seminar ilmiah. 

(5) terbitan berkala (periodicals) seperti: (a) jurnal ilmiah (scientific 
journals, scholarly journals), termasuk jurnal tinjauan (review 
journal) yang memuat ringkasan, rangkuman atau sintesis artikel 
hasil pemikiran atau penelitian tentang sebuah topik kajian 
unggulan dan baru; (b) majalah, baik majalah ilmiah (science 
magazines) atau majalah fiksi ilmiah (science fiction magazines); (c) 
warta ilmiah (scientific newsletter); (d) buku tahunan (annual 
books); dan (e) laporan tahunan (annual reports).  

Terbitan-terbitan berkala seperti jurnal dan majalah ilmiah, 
dipublikasikan oleh institusi, lembaga, dan atau organisasi  
keilmuan atau profesi, yang memuat sejumlah makalah atau   
artikel ilmiah (scholarly paper) hasil penelitian atau pemikiran yang 
baru dan orisinil, tinjauan buku ilmiah baru, atau tulisan         
tentang tokoh dalam suatu disiplin ilmu (obituari). Warta ilmiah 
adalah terbitan berkala yang memuat berita-berita baru tentang 
penemuan ilmiah; berita tentang pelaksanaan suatu eksibisi, 
pertemuan, kongres, atau kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya; dan 
atau   berita-berita   lain dalam dunia keilmuan yang perlu diketahui  
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oleh publik keilmuan khususnya atau masyarakat luas. 
Sedangkan buku tahunan atau laporan tahunan memuat laporan 
resmi sebuah institusi, lembaga, atau organisasi profesi 
keilmuan tentang berbagai data publikasi, aktivitas, dan atau hal-
hal lain dalam kurun waktu satu tahun. 

Seperti buku-buku publikasi ilmiah, nilai dan penghargaan 
terhadap terbitan-terbitan berkala tersebut selain ditentukan oleh 
kualitas muatan keilmuannya dan memiliki ISSN (Internasional 
Standard Serial Number), juga apakah terbitan tersebut sudah 
memperoleh akreditasi dengan peringkat tertentu dari Direktorat 
Pendidikan Tinggi Depdiknas.  

Secara akademik, semua bentuk publikasi ilmiah tersebut—
khususnya buku, majalah, dan jurnal--hanya akan dianggap valid atau 
memiliki nilai keilmuan, jika telah melalui proses “telaah sejawat” (peer 
review) oleh seorang atau sejumlah penelaah ahli (referees). Telaah 
sejawat adalah sebuah proses penelaahan secara cermat gagasan atau 
karya ilmiah seorang penulis oleh seseorang atau beberapa orang ahli 
dalam bidangnya, sehingga gagasan atau karya ilmiah tersebut 
dipandang layak, cocok dengan tuntutan standar keilmuan dari bidang 
disiplin ilmu masing-masing tulisan atau standar keilmuan secara umum. 
Sementara proses penyuntingan tata-ketik, tata-bahasa dan format 
tulisan dilakukan oleh penyunting pelaksana (Copy Editor). 

 Untuk mencapai maksud dan tujuan proses telaah ahli ini, maka 
setiap naskah yang akan diterbitkan terlebih dahulu akan ditelaah oleh 
para ahli yang direkrut dari mereka yang memiliki kesamaan bidang 
keahlian dengan muatan buku, majalah, dan jurnal yang akan 
dipublikasikan, juga diakui oleh komunitas ilmiah memiliki komitmen, 
dedikasi, dan dedikasi tinggi dalam bidang keahliannya. Untuk itu, setiap 
penerbit jurnal atau majalah ilmiah memiliki sebuah dewan penyunting 
(editorial board), dewan redaksi (redactory services), atau panel atau 
komisi penelaah (a panel or committee of reviewers)  yang dipilih dari 
para pakar dalam berbagai bidang keahlian atau keilmuan secara 
internal institusi atau organisasi penerbit dengan melibatkan penelaah 
ahli luar sebagai “mitra bestari” (peer groups) sesuai dengan substansi 
bidang kajian majalah, jurnal,atau buku.  

Dalam keseluruhan proses publikasi sebuah naskah ilmiah, 
dewan penyunting atau dewan redaksi inilah yang paling      
bertanggung jawab dan penentu akhir apakah sebuah naskah   
dianggap   layak,   berkualitas,   dan   bisa   dipilih   untuk dipublikasikan.  
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Meskipun, para penulis naskah lah yang sesungguhnya paling 
bertanggung jawab terhadap substansi tulisannya. Oleh karena itu, 
prinsip yang perlu ditegakkan dalam proses telaah ahli adalah 
“anonimitas” (anonymity) dan “independensi” (independence) sehingga 
tetap bersikap kritis dan mengabaikan kroniisme.  

Dengan demikian, proses telaah sejawat ini sangat penting dan 
mendasar bagi penciptaan sebuah publikasi ilmiah. Hal ini bukan karena 
defisiensi seperti mencari jarum di timbunan rumput kering, melainkan 
karena di dalam sebuah karya intelektual baru dan barangkali juga 
bersifat eklektik, kesempatan untuk bisa ditampilkan secara layak hanya 
bila telah ditelaah oleh seseorang dengan keahlian atau pengalaman 
khusus. Keterlibatan para pakar dalam proses telaah sejawat ini juga 
dimaksudkan agar sebelum sebuah buku, makalah atau artikel yang 
akan dipublikasikan di dalam jurnal, majalah, atau terbitan berkala ilmiah 
lainnya sudah “terbebas” atau “tereliminasi” dari segala bentuk 
kesalahan atau ketakjujuran ilmiah (terutama plagiarisme) dari 
penulisnya, yang tentu saja bisa menurunkan kredibilitas keilmiahan 
sebuah terbitan berkala yang memuat tulisan itu. Telaah sejawat atas 
sebuah karya ilmiah, bisa memakan waktu panjang, berbulan-bulan 
bahkan lebih dari satu tahun. Lamanya proses publikasi tersebut, karena 
proses telaah sejawat melalui serangkaian proses telaah, penyuntingan 
dan submisi ulang, sebelum akhirnya diputuskan apakah buku, makalah 
atau artikel tersebut “ditolak” atau “diterima” untuk 
dipublikasikan/diterbitkan. Untuk mengantisipasi keadaan ini, sebelum 
menerbitkan tulisan mereka di jurnal-jurnal ilmiah, banyak penulis 
membuat salinan “pre-print' tulisan mereka untuk diunduh secara cuma-
cuma dari website lembaga atau pribadi mereka. 

Sejalan dengan perkembangan disiplin ilmu modern yang 
semakin pervasif, publikasi ilmiah ini menjadi sangat penting dan 
mendasar artinya. Melalui publikasi-pulikasi ilmiah ini setiap       
anggota,  institusi dan atau organisasi komunitas disiplin ilmu bisa 
mengetahui, merujuk, melacak, mengoreksi dan atau   
menyempurnakan gagasan-gagasan, hasil-hasil pemikiran dan         
atau penelitian yang telah dikemukakan atau ditemukan, baik dalam 
lingkup nasional atau internasional. Melalui publikasi ilmiah ini pula, 
setiap anggota, institusi dan atau organisasi komunitas                  
disiplin    keilmuan dapat mengetahui evolusi keilmuan yang telah 
dicapai atau dihasilkan oleh anggota, institusi atau organisasi komunitas 
ilmiahnya. Publikasi ilmiah ini juga menjadi tolok ukur untuk melihat 
intensitas komunikasi antar anggota, institusi dan atau organisasi 
komunitas    ilmiah;    melihat    kontribusi    keilmuan suatu  disiplin  ilmu  
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terhadap perkembangan ilmu secara keseluruhan; serta melihat tingkat 
kemapanan suatu disiplin ilmu, juga institusi dan atau organisasinya. 

Publikasi-publikasi ilmiah tidak hanya dibuat dalam bentuk 
cetakan (paper copies), tetapi juga dalam bentuk publikasi elektronik, 
phonorecords yang bisa diunduh secara tak terbatas, bebas, dan 
terbuka (open, freely access publishing) oleh siapapun melalui situs-
situs di internet (website). Bentuk publikasi yang terakhir ini ada yang 
dibuat secara utuh, memuat seluruh bagian buku, jurnal, atau majalah, 
ada pula yang hanya memuat abstraknya, di samping lebih merupakan 
publikasi karya individual pakar (self-archiving) agar setiap orang, 
institusi dan atau organisasi dapat mengaksesnya secara terbuka. 
Bahkan, sebuah fraksi literatur penting dalam suatu bidang disiplin ilmu 
juga dapat diakses langsung dan terbuka di situs-situs dunia (World 
Wide Web). Demikian pula banyak jurnal terkemuka dan majalah berita 
ilmiah memiliki situs-situs sendiri. Kecenderungan baru dalam publikasi 
ilmiah skala luas ini telah mengarah pada terjadinya vokasi “popularisasi 
ilmu” (science popularization) dan “jurnalisme ilmu” (science journalism). 
Bentuk publikasi ilmiah melalui sits-situs internet ini mulai berkembang 
pesat sejak tahun 1990an, sejalan dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi di dunia maya (ICT). Situs jaringan (website) 
ini dikembangkan sekitar tahun 1990an oleh dua orang Belgia, yaitu Tim 
Berners-Lee dan Robert Cailliau dari Belgia yang bekerja di CERN in 
Jenewa dan Switzerland. 

Semua bentuk publikasi ilmiah ini menjadi khasanah kekayaan 
intelektual (scientific literature) tidak saja bagi internal komunitas suatu 
disiplin ilmu, tetapi juga bagi komunitas disiplin ilmu lain, serta 
masyarakat luas. 

Dalam bidang disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin   
ilmu pendidikan  di Indonesia, bentuk-bentuk publikasi ilmiah seperti 
jurnal, majalah, artikel atau makalah yang dihasilkan oleh para pakar 
disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan  mulai 
berkembang pesat sekitar 1990an, sedangkan pada periode 
sebelumnya bentuk publikasi ilmiah hanya dalam bentuk buku yang 
berjumlah sekitar empat ribuan judul, dan pada tahun 1980an hanya 
sekitar 13 ribuan publikasi ilmiah dalam bentuk buku (JP. No.2, 
1991:149-150). Dewasa ini bisa dipastikan bahwa setiap institusi, 
departemen atau organisasi ilmiah dan profesi sudah memiliki   
publikasi-publikasi ilmiah dalam berbagai jenis. Namun, sejauh yang 
bisa   penulis   cermati   dari berbagai publikasi yang ada, jenis publikasi  
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ilmiah dalam bentuk surat, artikel suplemen dan catatan-catatan 
penelitian, tampaknya belum umum dilakukan dikalangan 
komunitas pendidikan  di Indonesia.  

Berikut adalah daftar jurnal-jurnal bidang disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan  di Indonesia 
yang telah memiliki ISSN dan diakreditasi oleh Direktorat 
Pendidikan Tinggi Depdiknas, hasil akreditasi tahun 2002—2004 
untuk jangka waktu tiga tahun hingga tahun 2005/2007. 

 
No Nama Jurnal ISSN Penerbit Peringkat 

1. Buletin Pembelajaran 0216-0863 Universitas Negeri Padang; Kampus UNP Kampus 
UNP Air Tawar Lantai III Gedung Rektor Padang  C 

2. Historia : Jurnal Pendidikan 
Sejarah 0215-1073 

Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI; Jurusan 
Pendidikan Sejarah Gd. Garnani Lt. II FPIPS UPI, 
Kampus Bumi Siliwangi  

C 

3. Jurnal Pendidikan 1411-6278 IKIP PGRI Madiun; IKIP PGRI Madiun  C 

4. Vidya Karya  FKIP - UNLAM  B 

5. Varidika  FKIP UNMUH Surakarta  C 

6. Widya Dharma  Universitas Sanata Dharma  C 

7. Teflin  Jurusan Sastra Inggris Univ. Negeri Malang B 

8. Inspirasi  Univ. Kanjuruhan Malang  C 

9. Mon Mata Bidang Pendidikan  Lembaga Penelitian - UNSYIAH C 

10. JRR (Jurnal Rehabilitasi dan 
Remediasi) 

 Lembaga Penelitian - Universitas Sebelas Maret C 

11. Jurnal Teknologi 
Pembelajaran 

 Program Pascasarjana Univ. Negeri Malang B 

12. Kependidikan Metalogika  FKIP - UNPAS Bandung B 

13. Jurnal Ilmu Pendidikan  Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) 
& Ikatan Sarjana Pend. Indo. (Malang) 

A 

14. Teknologi dan Kejuruan  Fak. Teknik Universitas Negeri Malang C 

15. Ilmu Pendidikan  Fak. Ilmu Pendidikan Univ. Negeri Malang B 

16. Cakrawala Pendidikan  LPM, Universitas Negeri Yogyakarta. C 

17. Mimbar Pendidikan  University Press Univ. Pend. Indo Bandung C 

18. Jurnal Pendidikan Dasar 1411-285X 
FIP Universitas Negeri Surabaya; Fakultas Ilmu 
Pendidikan, Kampus UNESA, Lidah Wetan, 
Surabaya  

C 

19. Bahasa dan Seni 0854-8277 Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang C 

20. Forum Kependidikan 0215-9392 FKIP Universitas Sriwijaya C 

21. 
English.Edu Journal of 
Language Teaching and 
Research 

1412-5161 Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Kristen 
Satya Wacana C 

22. Jurnal Penelitian Pendidikan 0854-8323 Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang C 

23. Satya Widya 0854-5995 Puslit Pengembangan Pendidikan UKSW, Salatiga C 

24. Cakrawala Pendidikan (Jurnal 
Ilmiah Pendidikan) 

0216-1370 LPM Universitas Negeri Yogyakarta  B 

25. Skolar (Jurnal Kependidikan) 1411-6928 Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang  C 

26. Paedagogia (Jurnal Penelitian 
Pendidikan) 

1026-4109 FKIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta  C 

 
27. Dwijawacana 0216-1303 FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta  C 
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28. Forum Pendidikan 0126-1969 Universitas Negeri Padang  C 

29. Jurnal Penelitian  Bidang 
Pendidikan 

0851-0151 Lembaga Penelitian Universitas Negeri Medan  C 

30. Jurnal Penelitian dan 
Pendidikan 

140-220X Lembaga Penelitian IKIP Negeri Gorontalo  C 

31. Jurnal Pendidikan Triadik 8053-8301 FKIP Universitas Bengkulu  C 

32. 
Ilmu Pendidikan (Jurnal 
Kajian Teori dan Praktik 
Kependidikan) 

0854-8307 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Malang  

B 

33. Jurnal Pendidikan Matematika 
dan Sains 

1410-1866 FMIPA, Universitas Negeri Yogyakarta  B 

34. Jurnal Kependidikan 0125-992X Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta 
Universitas Negeri Yogyakarta,  

B 

35. Jurnal Pendidikan dan 
Kebudayaan 

0215-2673 
Badan Penelitian dan Pengembangan, 
Departemen Pendidikan Nasional Sekretariat 
Balitbang Depdiknas 

B 

36. Pancaran Pendidikan 0852-601X FKIP Universitas Jember  C 

37. Jurnal Pendidikan Islam  LPM Universitas Islam : Jakarta. C 

38. Media Pendidikan  Fak. Tarbiyah IAIN S.Gunung Jati Bandung B 

39. Al-Ta'lim 1410-7446 
Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol, Padang; 
Jalan Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Padang 
;  

B 

Sumber: http://depdiknas.go.id/ 
 

Adanya jurnal-jurnal bidang disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan  yang terakreditasi ini, menunjukkan 
bahwa komunikasi dan publikasi di kalangan komunitas ilmiah 
pendidikan di Indonesia sudah mulai intensif dilakukan, dan upaya 
sistemik untuk mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan  di Indonesia cukup menggembirakan. Dengan 
perhitungan bahwa setiap penerbitan setidaknya memuat lima 
naskah/artikel ilmiah, maka setiap enam bulan sekali (sesuai dengan 
periode penerbitan) terdapat 1.170 hasil pemikiran dan atau penelitian 
dari berbagai bidang kajian disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan  yang dikomunikasikan atau dipublikasikan, atau 
minimal 2.340 naskah/artikel ilmiah selama setahun.  

Di sisi lain, mencermati jurnal-jurnal kependidikan       
terakreditasi di atas, umumnya (28 jurnal) substansi bidang       
kajiannya masih sangat umum, yakni memuat bidang kajian disiplin   
ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan  secara    
umum. Jurnal yang memuat kajian “spesialis” pada tataran cabang 
disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan      
hanya ada sembilan jurnal (Buletin Pembelajaran, Historia: Jurnal 
Pendidikan Sejarah, Teflin, Jurnal Teknologi Pembelajaran,      
Teknologi dan Kejuruan, Jurnal Pendidikan Dasar, Bahasa dan Seni, 
English.Edu Journal of Language Teaching and Research, dan      
Jurnal    Pendidikan    Matematika    dan    Sains).    Sedangkan    jurnal  
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kependidikan yang “superspesialis”, yang hanya memuat salah satu 
aspek tertentu/khusus dari bidang kajian suatu cabang disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan , sama sekali belum 
ada. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa jurnal sebagai salah 
satu bentuk publikasi yang sangat penting dan paling banyak dilakukan 
oleh institusi dan organisasi komunitas pendidikan di Indonesia belum 
begitu signifikan bagi upaya pengembangan disiplin ilmu pendidikan dan 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan .  

Selain itu, dilihat dari institusi atau organisasi penerbitnya, juga 
menunjukkan bahwa semua jurnal terakreditasi tersebut, hanya 
diterbitkan oleh unit-unit akademik yang ada di LPTK (Fakultas dan 
Lembaga Penelitian), dan Balitbang Depdiknas. Itu pun belum oleh 
semua unit akademik di LPTK (Fakultas dan Lembaga Penelitian) yang 
ada di Indonesia. Organisasi-organisasi keilmuan atau profesi 
kependidikan (PGRI, HISPIPSI, ISPPSI, ISAPI, CICED, atau HPKI) yang 
ada di Indonesia, juga tak ada satupun yang mempublikasikan jurnal 
terakreditasi. Sungguhpun demikian, kenyataan ini tidak berarti bahwa 
unit-unit akademik yang ada di LPTK dan atau organisasi-organisasi 
tersebut tidak menerbitkan jurnal. Sangat mungkin, bahwa unit-unit 
akademik yang ada di LPTK dan atau organisasi-organisasi profesi 
kependidikan” sudah memiliki jurnal-jurnal ilmiah, mungkin pula sudah 
lama diterbitkan, tetapi belum atau masih dalam proses akreditasi. 
Hanya saja, bila menjadikan ”akreditasi nasional” sebagai salah satu 
standar untuk menentukan bobot atau kualitas sebuah publikasi ilmiah, 
khususnya jurnal, maka kekosongan ini merupakan indikasi lain bahwa 
unit-unit akademik yang ada di LPTK dan atau organisasi-organisasi 
keilmuan atau profesi kependidikan di Indonesia belum banyak atau 
maksimal memberikan kontribusi terhadap pengembangan unsur-unsur 
substantif disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan  di Indonesia. 

Kondisi di atas, tentu tidak bisa dan tidak selayaknya 
dibandingkan dengan perkembangan publikasi ilmiah, khususnya jurnal, 
yang terjadi di negara-negara lain terutama Eropa dan Amerika, yang 
memang sudah membangun disiplin ilmiah yang jauh lebih lama dan 
jauh lebih canggih daripada Indonesia. Namun, setidak-tidaknya dari 
refleksi di atas bisa bisa lebih menggugah individu, institusi dan atau 
organisasi keilmuan dan profesi kependidikan di Indonesia lebih 
berkomitmen untuk menjadikan publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal-
jurnal atau terbitan ilmiah berkala lainnya sebagai salah satu penanda 
jatidirinya sebagai bagian integral dari komunitas ilmiah. 
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Berkaitan dengan hal itu, upaya peningkatan kualitas dosen 
sebagai salah satu unsur terpenting dalam komunitas ilmiah, kiranya 
ketentuan yang terdapat di dalam Kepmendiknas nomor: 36/D/O/2001 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan 
Dosen” tanggal 4 Mei 2001 pasal 1, dan SE Dirjen Dikti nomor: 
3931/D/T/2001 , tanggal 26 Desember 2001 perihal “persyaratan 
menulis artikel di Jurnal Ilmiah Terakreditasi untuk kenaikan jabatan 
dosen” yang mengharuskan setiap dosen yang akan mengajukan 
kenaikan jabatan dosen secara reguler (setingkat lebih tinggi) “memiliki 
publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sebagai 
penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka 
kredit minimum untuk kegiatan penelitian”, dapat lebih diefektifkan. 
Khususnya untuk mengintensifkan budaya menulis di jurnal-jurnal ilmiah 
di kalangan dosen di perguruan tinggi. 

 
2. Kodifikasi Publikasi Ilmiah 

 Sejalan dengan perkembangan beragam jenis publikasi ilmiah 
(juga non-ilmiah), maka sejak tahun 1990an mulai dikembangkan sistem 
kodifikasi standar untuk buku dan terbitan berkala untuk memudahkan 
proses identifikasi dan pelacakan terhadapnya. Sistem kodifikasi 
tersebut adalah ISBN (Internasional Standard Book Number) dan ISSN 
(Internasional Standard Serial Number), yang kemudian dilengkapi 
dengan penggunaan Kode Bar (barcode) sehingga mudah diidentifikasi 
melalui fasilitas elektronik (internet). 

 

a. ISBN (Internasional Standard Book Number) 

 ISBN adalah kode pengenal (identifier) unik untuk buku-buku atau 
monograf yang diterbitkan untuk tujuan komersial, dikelola oleh 
kelompok agen-agen berskala dunia yang dikoordinasikan oleh Agen 
ISBN Internasional yang berpusat di Berlin. ISBN diciptakan pertama 
kali di Inggris pada tahun 1966/1968 oleh pedagang buku dan model 
bernama WH Smith, yang bentuk aslinya terdiri dari kode sembilan 
angka yang disebut Standard Book Numbering or SBN (masih 
digunakan hingga tahun 1974). Kode ini diadopsi dari ISO-2108 
tahun 1970. mulai Januari 2005 hingga Januari 2007 kode ISBN 
menjadi 13 angka yang pada dasarnya memuat empat atau lima 
bagian, yaitu: 

1. jika kode ISBN terdiri dari 13 angka, maka tiga angka pertama 
adalah kode GS1 (sebuah kode seri standar yang didesain    
untuk    meningkatkan    rantai    manajemen    suplai.    Kode    ini  
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diciptakan ketika Uniform Code Council (UCC) dan Electronic 
Commerce Council of Canada (ECCC) bekerjasama dengan 
EAN International. Kode GS1 ini adalah 978 atau 979. 

2. dua angka berikutnya adalah kode wilayah bahasa atau negara 
asal buku yang diterbitkan. Angka 0 atau 1 untuk negara-negara 
berbahasa Inggris; angka 2 untuk negara-negara berbahasa 
Perancis; angka 3 untuk negara-negara berbahasa Jerman; 
angka 4 untuk negara-negara berbahasa Jepang; angka 5 untuk 
negara-negara berbahasa Rusia, dst.  

3. empat angka berikutnya adalah kode penerbit buku 
4. tiga angka berikutnya adalah kode seri penerbitan (item number) 

yang dipilih oleh penerbit, dan  
5. satu angka terakhir adalah angka pengecek terhadap 

keseluruhan angka sebelumnya (checksum) yang berfungsi 
sebagai kode pengecek (check digit) kebenaran nomor ISBN. 
Cara memperoleh angka ini dilakukan dengan perhitungan 
seperti pada kode ISSN (akan dijelaskan di bagian selanjutnya). 

       

Kode ISBN ini selalu ada di setiap buku yang dipasarkan, terdapat        
di sampul-belakang-luar berdekatan dengan kode-bar, dan juga       
pada bagian halaman hak cipta. 

 

 
 

b. ISSN (Internasional Standard Serial Number) 

Seperti halnya ISBN, ISSN adalah sistem pengkodean data yang 
bersifat internasional terhadap publikasi berkala (jurnal, majalah, surat 
kabar, newsletter/warta, buku tahunan, laporan tahunan, maupun 
prosiding). ISSN diciptakan pada tahun 1971 oleh Organisasi Standar 
Internasional (International Standards Organisation, ISO) dalam 
kerangka kerja program informasi dunia UNESCO (UNISIST). 
Tujuannya adalah agar tercipta suatu sistem kode identifikasi terbitan 
berkala yang pasti dan unik. Data ISSN, awalnya dikenal sebagai ISDS 
(International Serials Data System), sumber resmi dan lengkap untuk 
identifikasi publikasi-publikasi seluruh dunia. ISSN dikembangkan oleh  
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ISSN, menggunakan sistem kode identifikasi numerik baku, yang 
dapat digunakan di dalam komputer-komputer untuk keperluan 
pembaharuan dan pengaitan file-file,  mengunduh  dan mengalihkan 
data. Kode ISSN memiliki 8 digit angka, terdiri dari tujuh digit angka 
ditambah 1 digit pengecek (berupa sebuah simbol X) di bagian terakhir, 
yang memungkinkan komputer mengenalnya ketika nomer ISSN 
tersebut dikutip dengan tepat. Kode ISSN berupa angka Arab dan harus 
ditulis di bagian sudut atas-kanan sampul terbitan berkala. 

Fungsi pertama data ISSN adalah untuk sumber informasi resmi. 
Dalam perkembangan lebih jauh, ISSN kemudian digunakan di 
perpustakaan-perpustakaan untuk pengidentifikasian judul-judul, 
pengaturan dan pengecekan terbitan-terbitan berkala, dan pelacakan 
isu-isu yang hilang. ISSN merupakan penyerhanaan pada sistem hibah 
antar-perpustakaan dan pendataan dan pelaporan katalog secara 
terpadu. Data ISSN tersedia dalam bentuk “MARC records”, sebuah 
format pertukaran (exchange format) yang lazim digunakan untuk 
pendataan bibliografi yang digunakan di dalam perpustakaan-
perpustakaan. Lebih spesifik lagi, ISSN MARC adalah format pendataan 
yang berasal dari USMARC (format MARC asli yang diciptakan pada 
“Library of Congress”.  

ISSN menyediakan metode komunikasi yang ekonomis dan 
bermanfaat antara para penerbit dan pengguna, menciptakan sistem 
distribusi perdagangan secara lebih cepat dan efisien. ISSN juga 
menghasilkan pencatatan terbitan-terbitan berkala secara akurat oleh 
para pakar, peneliti, pengamat, dan pustakawan. Selain itu, ISSN juga 
memiliki manfaat bibliografis, karena dapat digunakan sebagai sumber 
informasi pada umumnya tentang katalog dan publikasi berkala seluruh 
dunia yang teregistrasi di dalam suatu data-basis yang lengkap.  

Secara struktural ISSN memuat : (1) unsur-unsur pokok         
yang spesifik yakni judul kunci (key title) atau singkatan judul           
kunci (abbreviated key title) dari suatu publikasi, (2) keterangan 
tambahan (supplementary information), yang sangat penting             
atau bermanfaat untuk melakukan identifikasi publikasi, seperti: 
frekuensi, bahasa, bentuk-bentuk publikasi, tempat, penerbit      
publikasi, dll. dan hal-hal yang berkaitan dengan publikasi-         
publikasi lain, yang juga teridentifikasi dengan ISSN yang berbeda.  

Data ISSN dipublikasikan oleh Pusat ISSN Internasional              
di Paris, dan memiliki 81 pusat ISSN Internasional yang tersebar 
negara-negara    seluruh    dunia,    yaitu:    Algeria,  Argentina, Armenia,  
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Australia, Bahrain, Belgia, Benin, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, 
Brazilia, Bulgaria, Burkina Faso, Kanada, Chili, China, Kolumbia, 
Costa Rica, Kroasia, Siprus, Cehna, Denmark, Ekuador, Mesir, 
Estonia, Finlandia, Prancis, Gambia, Georgia, Jerman, Ghana, 
Yunani, Hungaria, Islandia, India, Indonesia, Internasional, Iran, 
Irlandia, Israel, Italia, Jamaika, Jepang, Korea, Kirgistan, Latvia, 
Lithuania, Macedonia, Malaysia, Mauritania, Meksiko, Moldova, 
Maroko, Belanda, Selandia baru, Nigeria, Norwegia, Filipina, Polandia, 
Portugal, Rumania, Arab Saudi, Senegal, Serbia dan Montenegro, 
Sisilia, Singapura, Slovakia, Sloveneia, Spanyol, Swiss, Tanzania, 
Inggris, Sri Langka, Swedia, Thailand, Tunisia, Turki, Amerika Serikat, 
Uruguay, Venezuela, dan Vietnam.  

ISSN diberikan oleh ISDS (International Serial Data System) 
yang berkedudukan di Paris, Perancis. ISDS mendelegasikan 
pemberian ISSN baik secara regional maupun nasional. Pusat 
regional untuk Asia berkedudukan di Thai National Library, Bangkok-
Thailand. Di Indonesia, pusat ISSN dikelola dan dibawah kewenangan 
Centre for Scientific Documentation and Information Indonesia 
Institute of Science (Pusat Dokumentasi Ilmiah dan Informasi-LIPI). 
PDII-LIPI sebagai pusat nasional untuk Indonesia mempunyai tugas 
memantau terbitan berkala yang dipublikasikan di Indonesia dengan 
memberikan ISSN. 

Terbitan berkala yang akan mendapatkan ISSN harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: (1) membuat surat permohonan; (2) 
mengirim (dua) eksemplar terbitan terakhir apabila sudah diterbitkan dan 
(tiga) lembar fotokopi halaman muka (sampul depan) majalah yang akan 
terbit lengkap dengan penulisan volume, nomor, dan tahun terbit dalam 
angka Arab; (3) satu lembar fotokopi daftar isi yang akan terbit; (4) satu 
lembar fotokopi daftar dewan redaksi; (5) mengisi formulir bibliografi 
majalah dan formulir evaluasi yang disediakan PDII; dan (6) membayar 
biaya administrasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 

 

c. Kode-Bar (Barcode) 

Kode-Bar (Barcode) adalah pola translasi optik (the optical 
translation) berbentuk garis-gasis (palang) dan spasi-spasi             
secara berselang-seling yang disusun mendatar yang      
menggambarkan sebuah angka atau kode alfanumerik sebagai        
suatu kesatuan kode identifikasi. Kodebar beberapa bentuk      
simbolisasi yang berkaitan dengan kebutuhan pengkodean yang  
berbeda   (jumlah   informasi,   panjang   kodebar, dll.  akan tetapi yang  
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banyak digunakan adalah 2 bentuk simbolisasi, yang digunakan 
untuk ISSN, yaitu:  

(1) EAN 13, yakni kode untuk distribusi perdagangan massal yang 
digunakan secara luas di dunia. Kode ini bisa kita dapatkan di 
dalam artikel-artikel yang dibeli si supermarket, toko, dll. Kode 
EAN 13 ini (disebut demikian karena terdiri dari 13 kode digit 
angka) dikelola pada tingkat internasional oleh EAN (European 
Article Numbering international association) yang berpusat di 
Brussels. Ada kesepakatan penandaan antara Pusat 
Internasional EAN dan ISSN, bahwa ISSN telah dipilih sebagai 
kode identifikasi untuk publikasi berkala yang bisa dibeli di outlet-
outlet distribusi massal (agen-agen suratkabar, supermarket, dll); 
karenanya ISSN lazim digunakan dalam bentuk kode-kode EAN 
13 untuk publikasi-publikasi berkala.  

(2)  SICI 128 yang merupakan sistem kodebar basis untuk publikasi-
publikasi ilmiah dan teknis).  

Kode-kode EAN 13 biasanya dimulai dengan sebuah kode 
identifikasi negara pembuat artikel; sebuah kode khusus yang 
melambangkan “seri publikasi-publikasi dunia, disimbolkan dengan 
angka arab “977”. Ketika sistem kode-bar (barcoding system) untuk 
terbitan-terbitan berkala di-setup, maka nomor kode ISSN dan subyek 
sebuah terbitan berkala dapat dikenali. 

Grafik kodebar EAN 13 tersusun seperti berikut:  

 
Unsur-unsur kodebar EAN 13 di atas menandakan sebagai berikut: 

• 977: adalah kode awal (prefix) EAN 13 khusus untuk seri publikasi 
(sebagai basis kodebar ISSN);  

• 1144-875: adalah nomor ISSN (ditulis tanpa tanda penghubung dan 
tanpa nomor kendali, mis. digit terakhir atau kedelapan, yang 
biasanya ditulis kodeXXX);  
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• 00: adalah kode harga yang menunjukkan harga tertentu (isu 
tertentu, isu ganda, dll).  Jika tidak ada sesuatu yang khusus, kode 
ini akan ditulis “00”;  

• 7: adalah angka pengecek pada sistem EAN 13, ditentukan 
menurut perhitungan algoritme sebagai berikut:  
o Langkah 1 : mulai dari angka posisi kedua, tambahkan/jumlahkan 

dengan nilai/angka-angka yang berada di posisi genap 
(posisi ke 4, 6, 8, 10, dan 12);  

o Langkah 2 : kalikan hasil penjumlahan pada langkah pertama 
dengan 3;  

o Langkah 3 : mulai dari angka posisi pertama, 
tambahkan/jumlahkan dengan nilai/angka-angka yang 
berada di posisi ganjil (posisi ke 3, 5, 7 , 9, dan 11);  

o Langkah 4 : jumlahkan hasil langkah kedua dan langkah ke 3;  
o Langkah 5 : angka pengecek/kontrol diperoleh melalui 

pengurangan angka yang paling dekat dengan 
kelipatan 10 dengan hasil langkah ke 4;  

Berikut adalah contoh penghitungan angka pengecek/kontrol (the 
check-digit “C”) dalam sistem EAN 13:  

 

Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 

EAN 9 7 7 1 1 4 4 8 7 5 0 0  C 

Step 1  7 + 1 + 4 + 8 + 5 + 0 = 25  

Step 2 3 x 25 = 75  

Step 3 9 + 7 + 1 + 4 + 7 + 0  = 28  

Step 4 75 + 28 = 103  

Step 5 C = 110 - 103 = 7  

Result 9 7 7 1 1 4 4 8 7 5 0 0  7 

• 03: adalah nomor isu publikasi (publication issue number), yang 
dikelola oleh penerbit. Nomor ini ditambahkan terpisah melalui 
spasi kosong (blank space), berisi dua atau lima angka (sesuai 
dengan aturan negara setempat). Nomor ini bukan merupakan 
kode kontrol khusus. Misalnya: angka 03 berkenaan dengan bulan 
ketiga dari tahun penerbitan (terbitan Maret).  
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3. Klasifikasi Publikasi Ilmiah 

Selain dikenal sistem kodifikasi dalam publikasi dunia, sejak 
tahun 1870an juga telah dikembangkan suatu sistem 
pengklasifikasian pustaka dunia berdasarkan beberapa kategori 
pokok yang mencakup semua kategori disiplin-disiplin keilmuan 
dengan semua unsur kajiannya. Hingga dewasa ini, dikenal empat 
sistem klasifikasi, yaitu : Universal Decimal Classification (UDC), 
Dewey Decimal Classification (DDC), Library of Congress (LOC), dan 
the Journal of Economic Literature (JEL) yang merupakan skema 
pengklasifikasian pustaka untuk subyek tertentu. Akan tetapi, dari 
hasil kajian dan penelitian terhadap penggunaan keempat jenis 
skema klasifikasi tersebut, yang hingga kini banyak digunakan dan 
dipandang “up to date”, dapat memberikan layanan secara luas, 
serta mampu bertahan sejalan dengan perkembangan—khususnya 
dalam dunia bisnis dan ekonomi skala luas—adalah sistem klasifikasi 
UDC dan DDC. 

DDC (Dewey Decimal Classification) dan UDC (Universal Decimal 
Classification), keduanya merupakan skema klasifikasi enumeratif yang 
ketat dalam bentuk angka  desimal, dan memiliki struktur berjenjang, 
yang menyediakan suatu pengelolaan sistematis berbagai subyek 
pustaka secara universal. UDC atau DDC diciptakan untuk basis-data 
(database) yang dimaksudkan untuk mengorganisasikan informasi 
tentang suatu pustaka dan memudahkan dalam pelacakannya, 
terutama melalui fasilitas internet. Secara historis, UDC pada dasarnya 
merupakan skema klasifikasi yang diadaptasi dari DDC. Perbedaan 
antara DDC dan UDC terletak pada: (1) penggunaan simbol-simbol 
berupa nomor tabel-tabel bantuan (auxiliary tables) sebagai anotasi 
klasifikasi, (2) dalam subjek klasifikasi, dan (3) jumlah klasifikasi subjek 
dan rincian setiap klasifikasi utama.  

 

a. Klasifikasi Sistem DDC  

DDC (Dewey Decimal Classification) pertama kali diciptakan oleh 
Melvil Dewey tahun 1873 dan dipublikasikan pertama kali pada 
tahun 1876, yang semula dibuat untuk perpustakaan sekolah North 
American dalam skala kecil. DDC didistribusikan melalui Machine-
Readable Cataloguing (MARC), sebuah format pertukaran 
(exchange format) yang lazim digunakan untuk pendataan 
pustaka/bibliografi yang digunakan di dalam perpustakaan-
perpustakaan. Sistem MARC ini diciptakan oleh Library of Congress 
(LC) dan menggunakan bibliografis seperti OCLC and RLIN.  
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DDC memiliki 10 kategori utama, yaitu: 

000  = komputer, referensi umum dan informasi (ensiklopedi, surat 
kabar, terbitan berkala secara umum, ilmu komputer, ilmu 
perpustakaan dan informasi, jurnalisme) 

100  = filsafat dan psikologi (termasuk fenomena paranormal) 
200  = agama 
300 = ilmu-ilmu sosial (sosiologi, antropologi, statistik, ilmu politik, 

ekonomi, hukum, administrasi publik, masalah-masalah dan 
layanan sosial, pendidikan, perdagangan, komunikasi, 
transportasi, dan kebiasaan-kebiasaan 

400  = bahasa (linguistik dan bahasa-bahasa khusus) 
500  = sains (ilmu-ilmu alam dan matematika) 
600  = teknologi (pemanfatan ilmu untuk melindungi alam dan sumber 

dayanya bagi kesejahteraan manusia) 
700  = seni dan rekreasi (seni lukis dan dekoratif, musik, dan seni 

pertunjukan, olahraga dan permainan) 
800  = sastra (retorika, prosa, puisi, drama, dll) 
900  = sejarah dan geografi 

Sumber: (http://www.oclc.org/support/documentation/dewey/) 

 

Klasifikasi sistem DDC merupakan skema klasifikasi          bibliografi 
yang paling banyak digunakan di dunia daripada jenis klasifikasi lainnya. 
DDC kini digunakan di 135 negara untuk   kepentingan klasifikasi bibliografi 
nasionalnya. Di antaranya           adalah  negara Inggris, Kanada, Australi, 
Itali, dan negara-negara     lain; dan sudah dialihbahasakan ke dalam 30 
bahasa            (Thompson, Shafer & Vizine-Goetz 1997). Informasi lebih 
jauh dapat dilihat di: http://www.oclc.org/oclc/fp/ products/fpprod-t.htm>. 
DDC yang sekarang merupakan edisi ke-21, dan dipublikasikan oleh Forest 
Press. DDC edisi ke-21 memperlihatkan banyak sekali perubahan dan 
perbaikan sejalan dengan perkembangan klasifikasi bidang keilmuan. 
Klasifikasi DDC meliputi sebanyak 560-590 bidang keilmuan, yang 
selanjutnya disusun lebih rinci berdasarkan pendekatan organisme masing-
masing bidang keilmuan (the organism centred approach), tidak seperti 
pada versi yang paling awal yang lebih berorientasi pada proses-proses 
keilmuannya.  

Sistem DDC juga digunakan oleh Library of Congress         
Cataloguing Service (LCCS) untuk pendataan bibliografi                        
yang dibuatnya khusus untuk Library of Congress Classification      
(LCC). Klasifikasi sistem DDC juga tampaknya (bekerjasama       
dengan   LCC   and   Library   of  Congress  Subject  Headings   (LCSH)  
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digunakan dalam data Cataloguing in Publication (CIP) yang dibuat 
oleh Library of Congress, British Library, dan beberapa 
perpustakaan-perpustakaan di negara lain. DDC kini dimiliki dan 
dipublikasikan oleh OCLC (via Forest Press) dan dipublikasikan 
melalui halam situs khusus untuk Forest Press and DDC dengan 
alamat: http://www.oclc.org/oclc/fp/ fptxthm.htm.  

Kini, pola DDC juga sudah banyak digunakan untuk situs-situs 
perorangan, seperti situs: Global Network Of Silicon Information 
Services (GNOSIS) oleh Patrick W. Clancey, CyberDewey: A 
Catalogue for the World Wide Web oleh David A. Mundie san WWLib 
oleh Peter Burden di University of Wolverhampton (Wallis and 
Burden 1995). Dari penelitian OCLC pada tahun 1980an 
menunjukkan bahwa sistem klasifikasi DDC dipandang sebagai alat 
yang cukup memadai untuk pelacakan, baik terhadap katalog-katalog 
perpustakaan maupun  untuk internet (Markey 1989; Vizine-Goetz 
1996a). McKiernan (1996) juga mengklaim bahwa pola DDC 
digunakan oleh 14 situs sebagai sumber-sumber organisasi, dan 6 di 
antaranya dapat diunduh dari situs Yahoo!  

 

b. Klasifikasi Sistem UDC  

UDC memuat lebih dari 60,000 kelompok/klas maupun nomor 
tabel-tabel bantuan (auxiliary tables) yang digunakan untuk 
menginformasikan negara-negara, wilayah-wilayah, dll. Sistem UDC 
semula dipilih dalam rangka untuk kepentingan kerjasama informasi 
pustaka antara Inggris dengan negara lain yang berbasis internet, dan 
karena begitu sulitnya menyediakan skema klasifikasi ilmu-ilmu sosial 
yang begitu luas. 

Seperti halnya pada sistem klasifikasi DDC, pada sistem UDC 
penggolongannya juga menggunakan Angka Hindu-Arab dan 
didasarkan pada sistim desimal. Tiap-Tiap nomor dimaksudkan 
sebagai pecahan persepuluhan dengan tanda desimal awal yang 
menentukan kode penyimpanan. Untuk memudahkan membacanya, 
kode pengidentifikasi UDC pada umumnya diberi tanda baca setelah 
tiap-tiap digit ketiga. misalnya, setelah kode 61 (Ilmu pengetahuan 
medis) selanjutnya adalah kode 611 s.d 619; di bawah kode 611 
(Anatomi) dilanjutkan dengan kode 611.1 s.d 611.9; di bawah 611.1 
adalah 611.1 s.d 611.19 sebelum kode 611.2 terjadi, dan seterusnya; 
setelah 619 datang 62. Keuntungan dari sistem ini adalah bahwa 
klasifikasi tidak terbatas dapat diperluas, dan ketika bagian baru 
diperkenalkan, tidak perlu mengganggu alokasi nomor-nomor yang ada. 
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+ plus Addition e.g. 59+636 Zoology and animal breeding 

/ stroke Extension e.g. 592/599 Systematic zoology (everything 
from 592 to 599 inclusive) 

: colon Relation e.g. 17:7 Relation of ethics to art 

[] square 
brackets 

Algebraic 
subgrouping 

e.g. 31:[622+669](485) statistics of mining 
and metallurgy in Sweden (the auxiliary 
qualifies 622+669 considered as a unit) 

= equals Language e.g. =20 in English; 59=20 Zoology, in 
English 

 

Dalam sistem klasifikasi publikasi dunia tersebut, publikasi untuk 
disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan  berada 
pada rentangan kelas 37 (sistem UDC) atau 370 (sistem DDC) dengan 
kategori-kategori pokok sebagai berikut (Sumber: JP. No.2, 1991:148-149; 
www.mtsu.edu/ ): 

 
Kode Kategori dan Sub Kategori 
370. pendidikan: mencakup filsafat, teori, asas, tujuan, nilai, psikologi 

pendidikan, pendidikan dan masyarakat, studi dan pengajaran 
pendidikan 

371. persekolahan: mencakup pengajaran dan personil sekolah, 
administrasi pendidikan penilaian pendidikan, tes, metode 
pengajaran, belajar, buku pelajaran, media pendidikan, metodik 
khusus, bimbingan dan konseling, disiplin sekolah, sarana fisik, 
kesehatan sekolah, siswa, dan pendidikan khusus 

372. pendidikan dasar: mencakup bidang-bidang studi yang diajarkan 
di dalamnya dan spesifikasi sekolah dasar 

373. pendidikan menengah: mencakup tingkatan dan jenisnya, serta 
bidang studi yang diajarkan 

374. pendidikan orang dewasa dengan keanekaragamannya 
375. kurikulum 
376. pendidikan wanita 
377. sekolah agama 

378. pendidikan tinggi 

379. pendidikan dan negara 
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Lampiran: 1 

 
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 93 TAHUN1999 
TENTANG 

PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) 
MENJADI UNIVERSITAS 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : 
    a. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi, pemerataan, dan 

akuntabilitas pendidikan tinggi secara nasional perlu ditingkatkan kenerja 
perguruan tinggi khususnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP); 

    b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Institut 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP); 

 
Mengingat : 
    1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
    2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional        

(Lembaga Negara Tahun 1989 Nomor 6. Tambahan Lembaga Negara Nomor 
3390); 

    3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi        
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3859); 

    4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi 
Departemen. 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN INSTITUT 
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) MENJADI 
UNIVERSITAS. 

 
Pasal 1 

(1) Mengubah status beberapa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) 
menjadi Universitas. 

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 
    a. IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta; 
    b. IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya; 
    c. IKIP Malang menjadi Universitas Negeri Malang; 
    d. IKIP Ujung Pandang menjadi Universitas Negeri Makasar; 
    e. IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta; 
    f.  IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang; 
(3) Universitas sebagimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perguruan tinggi 

di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
                                 

Pasal 2 
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Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) mempunyai tugas : 
    a. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan 

profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau 
kesenian tertentu; 

    b. Mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, serta mendidik tenaga 
akademik dan profesional dalam bidang kependidikan. 

 
Pasal 3 

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan mengenai IKIP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang bertentangan dengan 
Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 4 
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini 
diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 5 
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1999 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
           ttd 
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 
 
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan II,  
 
         Plt  
 
Edy Sudibyo          
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Lampiran 2: Surat Edaran Dirjen Dikti 
 
29 Desember 1999 
Nomor : 3298/D/T/99 
Lampiran : 1 (satu) berkas 
Perihal : upaya pencegahan tindakan plagiat.  
 
Kepada Yth. 
Rektor Universitas/Institut Negeri 
Ketua Sekolah Tinggi Negeri 
Direktur Politeknik Negeri 
Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII. 

Menyikapi maraknya kegiatan plagiat akhir-akhir ini baik yang telah terungkap 
melalui media massa maupun yang masih diketahui secara terbatas, maka kami 
mohon dengan hormat perhatian para pimpinan perguruan tinggi terhadap 
beberapa hal sebagai berikut : 

1. Proses pembelajaran hendaknya mengarah kepada kualitas, tidak hanya 
kepada kuantitas. Akhir-akhir ini terjadi kecenderungan bahwa kuantitas 
lebih diutamakan daripada kualitas.  

2. Proses pembelajaran tidak dapat dipercepat, dipadatkan atau dimodifikasi 
hanya sekedar untuk mencari legalitas. Pada saat ini ada kecenderungan 
mempersingkat masa pendidikan secara berlebihan yang pada akhirnya 
mengorbankan proses pembelajaran yang wajar. Bahkan terjadi 
kecenderungan lebih mementingkan jumlah lulusan dengan tidak 
mengindahkan proses pembelajaran yang benar. Hal ini bukan tidak 
mungkin berakibat kepada modus penjualan gelar yang semakin marak 
akhir-akhir ini.  

3. Proses promosi atau kenaikan jabatan akademik dosen di perguruan tinggi 
hendaknya terjadi secara normal dan rasional sesuai kemampuan dan 
integritas dosen bersangkutan, tidak dipaksakan atau dipercepat dengan 
mengorbankan norma akademik serta hanya mencari legalitas.  

4. Dengan melihat kecenderungan tersebut di atas, maka banyak upaya 
mencari jalan pintas untuk memperoleh gelar diantaranya dengan 
melakukan kegiatan plagiat.  

5. Untuk mencegah meluasnya kegiatan plagiat, maka setiap perguruan 
tinggi harus melakukan pengawasan yang ketat secara ilmiah terhadap 
proses pembelajaran yang diselenggarakan, dengan mengaktifkan 
berbagai komisi atau panitia penilai yang kompeten, mempunyai integritas 
dan berdedikasi tinggi.  

6. Salah satu indikator kecermatan pengawasan mutu adalah intensitas 
penilaian dan penelaahan terhadap karya seseorang, apakah mahasiswa 
yang dinilai skripsi/tesis/ disertasi-nya maupun dosen yang dinilai karya 
ilmiahnya / prestasi mengajarnya dan sebagainya.  

7. Untuk dapat memenuhi norma kewajaran proses pembelajaran di 
perguruan tinggi, maka perlu ada pedoman beban kerja seseorang dosen 
yang melakukan tugasnya secara penuh waktu (sesuai lampiran surat ini). 



 147 

Pedoman tersebut hendaknya dapat digunakan untuk mengendalikan mutu 
pendidikan. Apabila seseorang dosen dapat berkarya melebihi yang 
tercantum dalam pedoman tersebut berarti dosen tersebut mempunyai 
kemampuan khusus / luar biasa atau sebaliknya perlu diwaspadai adanya 
penyimpangan norma karena hanya mengejar kuantitas.  

Demikian agar diketahui adanya dan kami mengharapkan agar citra pendidikan 
tinggi Indonesia dapat terus ditegakkan. 
 
Atas perhatian yang diberikan kami sampaikan terima kasih. 
 
 
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 
 
ttd 
 
Satryo Soemantri Brodjonegoro 
NIP. 130 889 802 
 
 
Tembusan Yth.: 

1. Mendiknas (sebagai laporan)  
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas  
3. Sekretaris dan Direktur di Ditjen Dikti  

 

 

 


