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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

Tidak seperti pada disiplin-disiplin keilmuan seperti sains, 
kedokteran, matematika, dll. yang mudah diidentifikasi cabang-
cabangnya (sub-disiplin) disiplin keilmuannya; hal yang demikian 
sangat sulit dilakukan terhadap disiplin ilmu pendidikan, karena 
di antara pakar masih terdapat perbedaan pendapat. Kesulitan 
yang sama juga dihadapi apabila hanya dilakukan dengan 
mengidentifikasi fakultas-fakultas, jurusan-jurusan, dan program-
program studi yang ada LPTK-LPTK yang ada di Indonesia 
(Universitas Pendidikan, Universitas Islam/Kristen, IKIP, STKIP, 
STAI). Karena fakultas-fakultas, jurusan-jurusan, dan program-
program studi kependidikan dan keguruan yang ada di LPTK-LPTK 
Indonesia selain perkembangannya masih relatif muda (sekitar 
50 tahun sejak didirikan PTPG), juga tidak selengkap yang ada di 
departemen-departemen ilmu pendidikan dan keguruan negara 
lain yang telah memiliki tradisi pengembangan disiplin ilmu 
pendidikan yang lebih lama dan maju.  

Berdasarkan kenyataan itu, maka identifikasi cabang-
cabang disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan dilakukan dengan mencermati cabang-cabang disiplin 
ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan yang 
dikembangkan di berbagai negara, khususnya di Amerika dan 
Eropa. Dengan cara demikian, diharapkan bisa diperoleh 
gambaran lebih lengkap berbagai cabang disiplin ilmu pendidikan 
dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan, sekaligus menjadi 
referensi bagi pengembangan cabang-cabang disiplin ilmu 
pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu pendidikan di Indonesia. 
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Cabang disiplin ilmu pendidikan ini dipelajari dan 
dikembangkan secara interdisipliner di tingkat perguruan tinggi ilmu 
pendidikan dan keguruan; memuat dan menjadi dasar-dasar 
keilmuan dalam kajian dan pengembangan pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan. Secara khusus, cabang disiplin ilmu pendidikan: (1) 
mengkaji, menetapkan membangun, mengelola, dan 
mengembangkan domain-domain atau objek-objek formal disiplin 
ilmu pendidikan, (2) merumuskan dan mengembangkan ”organized 
body of knowledge” 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) menghasilkan ilmuwan dan 
profesional yang mampu menguasai, mengembangkan, dan 
menerapkan disiplin ilmu pendidikannya di berbagai lapisan dan 
jaringan institusional maupun organisasional komunitas ilmuwan 
pendidikan, seperti sudah dikemukakan di bagian sebelumnya. 

Pembangunan dan pengembangan cabang disiplin ini 
sesungguhnya menjadi wewenang dan tanggungjawab dari 
seluruh lapisan dan struktur kumunitas ilmiah pendidikan di 
Indonesia. Apakah komunitas-komunitas ilmuwan pendidikan 
yang berada di unit-unit akademik di perguruan tinggi 
pendidikan; 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; pusat-pusat penerbitan ilmiah; 
maupun para praktisi profesional di bidang pendidikan di 
lapangan. Akan tetapi, karena perguruan tinggi (universitas, 
sekolah tinggi, institut) sebagai sistem universiter yang menjadi 
sumber dan pusat bagi seluruh lapisan dan jaringan struktur 
komunitas ilmuwan dan profesional pendidikan, yang memiliki 
setidaknya empat faktor pendukung yang kuat, seperti: akses    
ke sumber-sumber keuangan, sistem manajemen keilmuan     
yang mapan, pola-pola kebutuhan atas ikhtiar, karya, dan    

praktik   keilmuan,    dan    kuatnya    komitmen  komunitasnya  
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berhubungan dengan tradisi, kultur, atau etika keilmuan (Shils, 
1981), maka wewenang dan tanggungjawab menjadi terpusat atau 
terkonsentrasi di pundak komunitas-komunitas disiplin ilmu 
pendidikan yang berada di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas 
Tarbiyah, dan program-program studi disiplin ilmu pendidikan di 
STKIP/STA dan Pascasarjana. Tanpa harus melepaskan 
tanggungjawab akademik dan etis dari institusi, organisasi, atau 
lembaga-lembaga yang lain di luar itu.   
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BAB II 

CABANG-CABANG DALAM ILMU PENDIDIKAN 

 

Cabang disiplin ilmu pendidikan meliputi: (1) filsafat 
pendidikan; (2) psikologi pendidikan; (3) kurikulum; (4) 
evaluasi pendidikan; (5) administrasi pendidikan; (6) teknologi 
pendidikan; (7) bimbingan dan penyuluhan; (8) pendidikan 
luar sekolah; dan (9) pendidikan umum. 

 

A. FILSAFAT PENDIDIKAN (PHILOSOPHY OF EDUCATION) 

Filafat pendidikan adalah cabang disiplin ilmu pendidikan  
yang mengkaji tujuan, hakikat, dan gagasan-gagasan tentang 
pendidikan sebagai institusi sosial atau secara lebih luas 
pendidikan sebagai proses pertumbuhan eksistensial manusia. 
Misalnya, bagaimana pengertian manusia tentang dunia yang 
dibangun dari fakta-fakta, kebiasaan sosial, pengalaman, atau 
emosi-diri, yang selanjutnya bertransformasi secara 
berkesinambungan. 

Filsafat pendidikan sebagai cabang disiplin ilmu 
pendidikan sudah terjadi sejak pendidikan menjadi disiplin 
akademik yang dipelajari, dikaji, dan dikembangkan di tingkat 
universitas sejak dekade awal abad 20. Sekalipun filsafat itu 
sendiri sudah berkembang sejak periode Yunani Kuno.  

Bidang-bidang kajian kurikuler di dalam filsafat 
pendidikan mencakup: (1) filsafat pendidikan secara umum, 
mencakup: filsafat pendidikan esensialisme; filsafat pendidikan 
perennialisme; filsafat pendidikan progresivisme; filsafat 
pendidikan konstruktivisme; filsafat pendidikan rekonstruksi-
onisme; filsafat pendidikan huanisme; filsafat pendidikan 
internasional; dan filsafat pendidikan berbasis luaran/outcome-
based education); dll); (2) filsafat pendidikan untuk setiap cabang 
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disiplin ilmu pendidikan (psikologi pendidikan, kurikulum dan 
pembelajaran, teknologi pendidikan, administrasi dan supervisi 
pendidikan, dll); (3) filsafat pendidikan untuk setiap bidang studi 
(pendidikan matematika; pendidikan ilmu-ilmu sosial; pendidikan 
matematika; dll.); dan (4) filsafat pendidikan ilmu keguruan. 

Karya-karya filsafat penting dan berpengaruh yang dikaji 
adalah filsafat pendidikan dari para filosof pendidikan Barat, di 
antaranya: Plato (filosof pendidikan pertama dalam sejarah 
perkembangan filsafat pendidikan); Aristoteles; Thomas Aquinas; 
Robert K. Milton; Jean Jaques Rousseau (1712—1778); John 
Dewey (1859-1952); Rudolf Steiner (1861-1925); B.F. Skinner 
(1904-1990); Maria Montessori (1870-1952); Jean Piaget (1896-
1980); Paulo Freire (1921-1997); Neil Postman; Jerome S. Bruner 
(1915-); dan John Taylor Gatto. 

 

B. PSIKOLOGI PENDIDIKAN (EDUCATIONAL PSYCHOLOGY) 

Psikologi pendidikan adalah cabang disiplin ilmu pendidikan 
yang mengkaji bagaimana manusia belajar dalam latar atau 
situasi pendidikan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi 
belajar, dan psikologi sosial tentang sekolah sebagai organisasi 
sosial. Psikologi pendidikan ini berkaitan erat dan mendapatkan 
muatan keilmuannya dari disiplin ilmu psikologi. 

Psikologi pendidikan sebagai cabang disiplin ilmu 
pendidikan dipelajari, dikaji, dan dikembangkan di tingkat 
perguruan tinggi sejak dekade awal abad 20, bersamaan dengan 
ketika pertama kali ilmu pendidikan menjadi bidang kajian 
kurikulum universitas. Sungguhpun, kajian-kajian psikologi dalam 
konteks pendidikan sudah terjadi di akhir tahun 1800an, ketika 
gagasan-gagasan mengenai psikologi pendidikan sebagai disiplin 
baru mulai diarahkan pada penerapan metode ilmiah seperti 
pengamatan dan eksperimen dalam penelitian tentang masalah-
masalah pendidikan. 

Bidang-bidang kajian psikologi pendidikan mencakup: 
psikologi abnormal, psikologi terapan, psikologi biologis, 
psikologi klinis, psikologi kognitif, dan psikologi perkembangan 
subjek-subjek pendidikan, dan psikologi sekolah. Termasuk di 
dalamnya adalah aspek-aspek psikologis seperti: emosi, evolusi, 
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kognitif, forensik, kesehataan, organisasi, kepribadian, sensoris, 
dan sosial, yang dikaji dari berbagai perspektif teori psikologi, di 
antaranya dari perspektif behaviorisme, kognitivisme, kognitif 
sosial, dan konstruktivisme. Selain itu, psikologi pendidikan juga 
memiliki kaitan erat dan banyak memberikan kontribusi pada 
berbagai bidang kajian dalam disiplin ilmu pendidikan lainnya, 
seperti: teknologi pendidikan, administrasi pendidikan, 
pendidikan khusus (special education), manajemen pendidikan, 
dan kajian-kajian kognitif.  

Psikologi pendidikan banyak berkaitan dan berkontribusi 
terhadap berbagai bidang kajian dalam disiplin ilmu pendidikan, 
akan tetapi tidak dapat diklaim bahwa psikologi pendidikan 
memiliki posisi prioritas dalam analisis sistemik proses-proses 
pendidikan. Filosof pendidikan seperti Democritus, Quintilian, 
Vives dan Comenius, telah melakukan kajian, klasifikasi, dan 
pertimbangan metode-metode pendidikan selama berabad-abad 
sebelum mulainya kajian psikologi di akhir tahun 1800an, ketika 
gagasan-gagasan mengenai psikologi pendidikan sebagai disiplin 
ilmu baru diarahkan pada penerapan metode ilmiah seperti 
pengamatan dan eksperimen dalam penelitian tentang masalah-
masalah pendidikan. Para pakar psikologi pendidikan juga 
mengetahui adanya keterbatasan-keterbatasan dari pendekatan 
baru ini pada tahun-tahun permulaan perkembangan psikologi 
pendidikan. 

William James, pioner ahli psikologi Amerika, dalam 
serangkaian kuliahnya yang terkenal “Talk to Teachers on 
Psychology” yang dipublikasikan pada tahun 1899 dan sekarang 
dianggap sebagai buku teks pertama psikologi pendidikan 
menyatakan bahwa “Psychology is a science, and teaching is an 
art; and sciences never generate arts directly out of themselves. 
An intermediate inventive mind must make that application, by 
using its originality” (http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Educational_psychology/).  

Para teoretisi dan pakar yang sangat penting dan 
berpengaruh terhadap pengembangan psikologi pendidikan 
adalah: Albert Bandura (1925- ); Alfred Binet (1857-1911); 
Benjamin  Bloom (1913-1999);  Ann Brown (1943-1999);   Jerome  
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Bruner (1915- ); Lee Cronbach (1916-2001); John Dewey (1859-
1952); Nathaniel Gage (1917- ); Robert Gagné (1916-2002); 
William James (1842-1910); Maria Montessori (1870-1952); Jean 
Piaget (1896-1980); Herbert Simon (1916–2001); Burrhus 
Frederic Skinner (1904-1990); Charles Spearman (1863-1945); 
Lewis Terman (1877-1956); Edward L. Thorndike (1874-1949); 
dan Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934).  

Dewasa ini, istilah psikologi pendidikan dan psikologi 
sekolah (school psychology) sering dipertukarkan dalam 
pemakaiannya, namun para peneliti dan teoretisi pendidikan 
lebih suka mengidentifikasi diri sebagai ahli psikologi pendidikan 
(educational psychologists), sedangkan para praktis di sekolah 
atau yang berhubungan dengan persekolahan mengidentifikasi 
diri sebagai ahli psikologi sekolah (school psychologists). Oleh 
sebab itu, psikologi pendidikan lebih berperhatian pada 
persoalan tentang proses-proses pencapaian pendidikan di 
antara populasi pada umumnya dan sub-populasi tertentu 
seperti anak berbakat (gifted children) dan anak yang memiliki 
kelainan-kelainan tertentu (subject to specific disabilities). 

 

C. KURIKULUM (CURRICULUM) 

Kurikulum adalah cabang disiplin ilmu pendidikan yang 
mengkaji tentang pengalaman-pengalaman belajar yang perlu 
dirancang dan diberikan kepada setiap peserta didik agar secara 
maksimal mampu mengembangkan potensi kemanusiaan yang 
ada pada diri mereka baik sebagai individu maupun sebagai 
anggota masyarakat untuk kehidupan dirinya, masyarakat, dan 
bangsanya di masa mendatang. 

Kurikulum sebagai cabang disiplin ilmu pendidikan sudah 
terjadi sejak pendidikan menjadi disiplin akademik yang 
dipelajari, dikaji, dan dikembangkan di tingkat universitas pada 
dekade awal abad 20. Akan tetapi, metode-metode ilmiah dan 
nilai spesialisasi secara ketat dalam kajian kurikulum baru terjadi 
sejak era Great Society (1960an), ketika para pakar ilmu-ilmu 
sosial dan psikologi perilaku mulai melakukan kajian-kajian ilmiah 
tentang persoalan-persoalan pendidikan dalam program 
reformasi kurikulum post-Sputnik. 



 8 

Pakar yang dianggap sebagai pandega dalam kajian-kajian 
tentang kurikulum adalah W.W. Charters, dan John Franklin 
Bobbitt yang juga penulis buku teks pertama berjudul 
”Curriculum”, diterbitkan tahun 1918. Dalam bukunya tersebut 
Bobbitt memandang bahwa kurikulum sebagai “an arena for 
social engineering”. Pandangannya tersebut didasarkan 
setidaknya karena dua persoalan serius, yaitu: (1) dia berasumsi 
bahwa para akar ilmiah harus mengkualifikasi dan menjustifikasi 
desain kurikulum didasarkan pada pengetahuan ahli tentang 
kualitas-kualitas apa yang diharapkan ada di dalam diri para 
anggota masyarakat dewasa, dan pengalaman-pengalaman apa 
yang harus diciptakan untuk mencapai kualitas-kualitas tadi; dan 
(2) dalam definisinya tentang kurikulum sebagai pengalaman-
pengalaman yang seseorang harus miliki dalam rangka menjadi 
manusia dewasa, dan bahwa mereka harus menjadi dewasa, 
Bobbitt mendefinisikan curikulum sebagai suatu gagasan/ideal, 
lebih dari pada sebagai realitas pengalaman apapun dalam 
masyarakat atau apapun yang mereka lakukan. 

Selain kedua pakar di atas, pakar lain yang sangat 
berperan dan berjasa dalam kajian-kajian kurikulum sebagai 
cabang disiplin ilmu pendidikan adalah: Daniel Tanner, Laurel N 
Tanner, Wilfred Carr, Stephen Kemmis, John D. McNeil, Henry A. 
Giroux, Anthony N. Penna, William F. Pinar, Glenys, G. Unruh, 
Adolph Unruh, Michael Apple, Lawrence A. Cremin, William 
Schubert, dan Lawrence Stenhouse. 

Di dalam cabang disiplin ini, dipelajari, dikaji, dan 
dikembangkan filosofi kurikulum; ruang lingkup komponen 
kurikulum; polarisasi kurikulum-kegiatan belajar; posisi evaluasi 
dalam pengembangan kurikulum; pembaharuan kurikulum; 
kurikulum persekolahan (dasar dan menengah); kurikulum 
tenaga kependidikan (dasar, menengah, tinggi, profesional, 
pelatihan), kurikulum pendidikan keahlian bidang studi (IPS, 
bahasa, seni, olahraga, teknik, sains), manajemen kurikulum, dan 
evaluasi kurikulum. 

 

D. EVALUASI PENDIDIKAN (EDUCATIONAL EVALUATION) 

Evaluasi pendidikan adalah cabang disiplin ilmu pendidikan 
yang mengkaji tentang teori dan model evaluasi dalam 
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pendidikan sebagai sebuah pendekatan sistematik untuk 
mengetahui hasil pembelajaran yang telah dilakukan atau 
membuat pertimbangan tentang kebermaknaan dan efektivitas 
dari serangkaian proses pendidikan. 

Seperti cabang disiplin ilmu pendidikan sebelumnya, 
evaluasi pendidikan menjadi cabang disiplin ilmu pendidikan 
sejak pendidikan menjadi disiplin akademik yang dipelajari, 
dikaji, dan dikembangkan di tingkat universitas, yaitu dekade 
awal abad 20. Evolusi pertama studi tentang evaluasi pendidikan 
menurut Lapp, dkk (1975), Longstreet & Shane (1993), dan 
Stiggins (1994) dimulai pada tahun 1905 ketika Alfred Binet dan 
Therese Simon, dan tahun 1916 Alfred Binet dan Lewis Terman 
mengembangkan tes-tes kecerdasan standar (standardized 
intelligence tests atau IQ test) yang kini dikenal sebagai Stanford-
Binet test untuk mengukur kecerdasan siswa. Pada tahun-tahun 
akhir 1920an tes-tes standar tersebut diterima luas di kalangan 
profesional pendidikan sebagai model pengukuran formal di 
dunia pendidikan, dan pada tahun-tahun akhir 1930an mulai 
diperkenalkan dan dikembangkan teori-teori penilaian terstandar 
dan implementasinya dalam dunia pendidikan.  

Evaluasi pendidikan mulai dikaji secara sistematis sebagai 
disiplin ilmu integral dengan pengembangan model-model dan 
sistem desain instruksional yang muncul di Amerika pada dekade 
1950an dan 1960an, melalui karya-karya besar Mager (1962), 
Gagné and Briggs (1974), dan Goldstein (1993) (Eseryel, 2002). 
Waktu itu evaluasi pendidikan dianggap sebagai tahapan akhir 
dalam suatu pendekatan sistematik dengan tujuan untuk menilai 
ada tidaknya peningkatan sebagai hasil intervensi-intervensi 
dalam pembelajaran (evaluasi formatif) atau untuk membuat 
pertimbangan tentang kebernilaian dan kefektifan proses 
pembelajaran (evaluasi sumatif) (Gustafson & Branch, dalam 
Eseryel, 2002). 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, dengan dua jenis 
patokannya, yaitu Tes Terstandar Acuan Norma (PAN) dan Tes 
Terstandar Acuan Kriteria (PAP) merupakan instrumen tes yang 
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banyak digunakan hingga dasawarsa 1990an (Tennyson, dalam 
Eseryel, 2002). 

Sejalan dengan terjadinya perubahan paradigma dalam 
pengembangan sistem instruksional dari tujuan/hasil ke proses, 
kajian-kajian teoretik dan model-model evaluasi pendidikan pun 
mengalami perubahan ke arah penilaian proses. Embrio paling 
awal terjadinya perubahan ini sudah dimulai pada dekade tahun 
1960an, ketika terjadi ”accountability movement” yang 
menuntut sekolah menjadi ”performance-driven institutions”, 
dan para pendidik dituntut untuk lebih bertanggungjawab 
terhadap pencapaian kompetensi-kompetensi akademik khusus. 
Akan tetapi, dominasi teori-teori pendidikan behavioral dalam 
kajian dan pengembangan model-model tes standar masih 
sangat kuat hingga tahun 1990an.  

Perubahan baru terjadi pada dekade awal abad 21 ketika 
tuntutan ke arah model-model penilaian yang mampu 
menggambarkan kapasitas siswa otentik dan komprehensif, yang 
tidak bersifat ”only on a list of objectives” melainkan ”to describe 
of the valued outcomes” semakin kuat dari masyarakat dan 
komunitas pendidikan. Sejak itu pula, para pakar evaluasi 
pendidikan mulai melakukan kajian intensif dan mengembangkan 
berbagai bentuk penilaian yang benar-benar berpusat pada siswa 
dan berbasis kelas (student-centered classroom assessment), 
seperti: penilaian uraian (esaay assessment), penilaian kinerja 
(performance assessment), komunikasi personal (personal 
communication), asesmen prortofolio (portfolio assessment), 
yang penggunaanya dalam pendidikan berdasarkan prinsip 
”different targets require different methods” (Stiggins, 1994:78). 
Sejak itu pula, istilah ”asssessment” menjadi kosakata baru 
dalam evaluasi pendidikan. Sungguhpun demikian, teori dan 
model penilaian objektif atau ”selected response assessment” 
seperti: pilihan ganda, menjodohkan, jawaban singkat, hingga 
kini masih digunakan baik di Amerika maupun di Indonesia dan 
menjadi bahan kajian dan pengembangan dalam studi evaluasi 
pendidikan.  

Bidang-bidang yang menjadi bahan kajian dan 
pengembangan dalam sub-disiplin evaluasi pendidikan antara 
lain: (1) teori dan model evaluasi pendidikan: evaluasi dan 
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asesmen personel pendidikan; psikometriks, akreditasi sekolah, 
ujian sekolah; (2) pendekatan-pendekatan dalam evaluasi 
pendidikan seperti: evaluasi berbasis tujuan (goal-based 
evaluation); evaluasi lepas-tujuan (goal-free evaluation); evaluasi 
responsif (responsive evaluation); evaluasi sistem (systems 
evaluation); telaah profesional (professional review); dan 
penilaian kuasi-legal (quasi-legal evaluation); (3) jenis evaluasi 
pendidikan seperti: evaluasi pesonil, evaluasi program, dan 
evaluasi siswa; (4) tujuan evaluasi pendidikan: sumatif atau 
formatif; (5) tipe-tipe evaluasi pendidikan: evaluasi kognitif, 
afektif, perilaku, dan dampak; (6) level evaluasi pendidikan: 
reaksi, belajar, perilaku, dampak organisasional; (7) tipe-tipe 
tujuan pembelajaran: pengetahuan deklaratif, pengetahuan 
prosedural, belajar prosedural, dan sikap; (8) tipe-tipe penyajian 
pembelajaran: berbasis-kelas; berbasis-teknologi, atau campuan 
keduanya; dan (9) ukuran dan tipe peserta evaluasi: perorangan, 
kelompok kecil, seluruh kelompok. 

 

E. TEKNOLOGI PENDIDIKAN (EDUCATIONAL TECHNOLOGY) 

Teknologi pendidikan adalah cabang disiplin ilmu 
pendidikan yang mengkaji dan mengembangkan teori dan praktik 
perancangan, pengembangan, pengelolaan dan evaluasi 
komponen-komponen sistem pendidikan (pesan, orang, bahan, 
alat, teknik, dan setting) dan manajemen pengembangan 
pendidikan secara. Teknologi pendidikan sering dikaitkan dan 
dipertukarkan dengan “teknologi pembelajaran” (instructional 
technology atau learning technology).  

Teknologi pendidikan 
menjadi cabang disiplin ilmu 
pendidikan sejak pendidikan 
menjadi disiplin akademik 
yang dipelajari, dikaji, dan 
dikembangkan di tingkat 
universitas pada tahun 1950 
an  dan  1960an,  sejak  Mager  
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(1962), Gagné and Briggs (1974), dan Goldstein (1993) 
melakukan kajian sistematis tentang pengembangan sistem 
instruksional oleh (Eseryel, 2002). Akan tetapi sebagai ilmu 
terapan, teknologi pendidikan sudah dimulai sejak masa Perang 
Dunia II ketika meliter AS melakukan program pelatihan bagi 
para penduduk agar menjadi warganegara menjadi lebih efektif 
melalui pengembangan “desain sistem instruksional” 
(instructional systems design/ ISD). 

Sebagai disiplin ilmu, ISD memfokuskan kajiannya pada 
pembuatan rincian spesifikasi-spefisikasi untuk mengembangkan, 
mengimplementasikan, mengevaluasi, dan memantapkan situasi 
yang mampu memfasilitasi belajar pada semua tingkat 
kompleksitas. Sedangkan komponen-komponen teknologi 
pendidikan mencakup: (1) metode belajar: psikologi kognitif, 
gaya belajar, analisis interaksi, permainan/simulasi, teori 
komunikasi, bahasa, komunikasi tekstual, kecerdasan buatan, 
pemrosesan informasi; (2) tujuan pembelajaran: teori sistem, 
epistemologi, politik, filsafat, dan sosiologi; (3) evaluasi: analisis 
efektivitas biaya-keuntungan, ekonomi, penelitian tentang 
pendapat dan sikap, psikologi sosial, evaluasi guru, analisis 
konten, pengukuran belajar, lingkungan psikologis, pengukuran 
psikologis, matematika, statistik, dan penghitungan; (4) 
lingkungan pembelajaran: dinamika kelompok, logistik, belajar 
individual, dan antropologi; dan (5) media belajar: desain, grafik, 
elektronik, dan teknik produksi (Rowntree, 1982). 

Menurut "Encyclopedia of Educational Technology”, 
bidang-bidang kajian dan pengembangan teknologi pendidikan 
dibagi menjadi enam kategori, yaitu: (1) kognisi dan belajar, yaitu 
mekanisme pemrosesan informasi; (2) analisis, yaitu 
pemanfaatan mekanisme pemrosesan informasi untuk 
mengunpulkan informasi dasar yang dibutuhkan dalam 
merancang sebuah program; (3) desain, yaitu penggunaan 
informasi yang sudah diperoleh dari hasil analisis untuk 
menciptakan sebuah garis besar program; (4) pengembangan, 
yaitu upaya mewujudkan garis besar program menjadi sebuah 
program  yang berguna;  (5) implementasi, yaitu penggunaan secara  
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nyata program secara lengkap; dan (6) evaluasi yaitu asesmen 
terhadap efektivitas semua aspek pengembangan program, yang 
hasil-hasilnya kemudian digunakan untuk mengembangkan 
program. 

Teori-teori yang digunakan sebagai dasar kajian dan 
pengembangan teknologi pendidikan antara lain: teori perilaku 
(Behavioral Theories), teori beban kognitif (Cognitive load), teori 
belajar tersituasi (Situated learning), teori pemrosesan informasi 
(Information Processing Theory), teori Zone of proximal 
development; teori taksonomi Bloom (Bloom's taxonomy), teori 
belajar kooperatif (Cooperative learning). 

Dewasa ini, teknologi pendidikan sering dikacaukan 
(overlap) dengan merujuk pada pemanfaatan media yang 
digunakan di dalam proses pembelajaran, atau menggunakan 
istilah teknologi sebagai objek atau alat. Karenanya, kemudian 
secara khusus istilah teknologi pendidikan digunakan merujuk 
pada komputer, disket, media interaktif, modem, satelit, 
konferensi jarak jauh (teleconference), dll. guna meningkatkan 
kualitas pembelajaran. Pemaknaan teknologi pendidikan yang 
demikian, terjadi karena istilah teknologi pendidikan kerap 
digunakan dalam pengertian penggunaan teknologi dalam 
pembelajaran (teaching with technology, technology in teaching). 
Singkatnya, teknologi pendidikan tidak sama dengan 
penggunaan teknologi dalam pembelajaran (teaching with 
technology, technology in teaching) (Yarbough, 2005). Teknologi 
pendidikan adalah aplikasi pengetahuan tentang pendidikan yang 
bersumber dari ilmu-ilmu perilaku, seperti psikologi. Teknologi 
pendidikan adalah suatu pendekatan rasional, pemecahan 
masalah pendidikan; atau cara berpikir skeptis dan sistematis 
tentang pendidikan. Sedangkan teknologi dalam pendidikan 
adalah pendekatan atau pemanfaatan teknologi di dalam 
pendidikan (tools-technology) (Spencer 1991: 11) atau “electronic 
gadgetry” (Rowntree (1982) 
 

 

F. ADMINISTRASI PENDIDIKAN (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 

Administrasi pendidikan adalah cabang disiplin ilmu 
pendidikan yang mengkaji dan mengembangkan teori dan praktik 
administrasi dalam konteks pendidikan, meliputi konsentrasi 
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bidang kajian disiplin: (1) filsafat administrasi pendidikan; (2) 
perencanaan pendidikan, (3) manajeman pendidikan, (4) 
pembiayaan pendidikan, (5) manajemen persekolahan, (6) 
supervisi/pengawasan pendidikan, (7) kebijakan pendidikan, (8) 
sistem informasi manajemen pendidikan, (9) hokum dan institusi 
pendidikan; (10) kepemimpinan organisasi pendidikan; (11) 
organisasi pendidikan.  

Administrasi sebagai disiplin ilmu (Science of 
Administration) dikembangkan sejak tahun 1945, yang juga 
dianggap sebagai mulainya ”the Information Age”. Dasar-dasar 
pemikirannya dikembangkan oleh Luther Halsey III Gulick dan 
Lyndall Urwick, dengan mengintegrasikan gagasan-gagasan 
teoretisi sebelumnya, Henri Fayol, tentang konsep manajemen 
modern ke dalam sebuah teori administrasi secara komprehensif. 
Berdasarkan 14 prinsip organisasi dari Fayol pula, ilmu 
administrasi dikembangkan. Urwick dan Gulick disebut sebagai 
“the founders of the Science of Administration”, dan Fayol 
disebut sebagai "the father of modern operational management 
theory".  

Empat belas prinsip manajemen modern Fayol tersebut 
dikemukakan secara rinci dalam bukunya “Administration 
industrielle et générale” yang diterbitkan tahun 1917, dan dalam 
edisi bahasa Inggris diterbitkan pada tahun 1949 dengan judul 
“General and Industrial Management” dan dianggap sebagai 
kerangka dasar dalam teori manajemen klasik. Keempat belas 
prinsip manajemen modern Fayol tersebut adalah: 

1. Specialization of labour. Specializing encourages continuous 
improvement in skills and the development of improvements 
in methods.  

2. Authority. The right to give orders and the power to exact 
obedience.  

3. Discipline. No slacking, bending of rules. The workers should 
be obedient and respectful of the organization.  

4. Unity of command. Each employee has one and only one 
boss.  

5. Unity of direction. A single mind generates a single plan and 
all play their part in that plan.  

6. Subordination of Individual Interests. When at work, only 
work things should be pursued or thought about.  
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7. Remuneration. Employees receive fair payment for services, 
not what the company can get away with.  

8. Centralization. Consolidation of management functions. 
Decisions are made from the top.  

9. Chain of Superiors (line of authority). Formal chain of 
command running from top to bottom of the organization, 
like military  

10. Order. All materials and personnel have a prescribed place, 
and they must remain there.  

11. Equity. Equality of treatment (but not necessarily identical 
treatment)  

12. Personnel Tenure. Limited turnover of personnel. Lifetime 
employment for good workers.  

13. Initiative. Thinking out a plan and do what it takes to make it 
happen.  

14. Esprit de corps. Harmony, cohesion among personnel. It's a 
great source of strength in the organisation. Fayol stated that 
for promoting esprit de corps, the principle of unity of 
command should be observed and the dangers of divide and 
rule and the abuse of written communication should be 
avoided.  
(http://e.wikipedia.org/wiki/) 

  

Berdasarkan pemikiran Fayol itu pula, kemudian Urwick 
menulis buku pertama tentang ilmu administrasi berjudul “The 
Elements of Business Administration”, dipublikasikan tahun 1943, 
dan Gulick menerbitkan jurnal akademik berjudul “Administrative 
Science Quarterly”. Di antara para pakar ilmu administrasi, Gulick 
juga dipandang sebagai yang terbaik mengemukakan tentang 
fungsi-fungsi eksekutif dalam ilmu administrasi, yaitu Planning, 
Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting and 
Budgeting (POSDCORB). Dengan demikian, administrasi 
pendidikan menjadi cabang disiplin ilmu pendidikan sejak 
pendidikan menjadi disiplin akademik yang dipelajari  dan 
dikembangkan di tingkat universitas terjadi setelah tahun 1945. 
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G. BIMBINGAN DAN KONSELING (GUIDANCE AND CONSELING) 

Bimbingan dan penyuluhan adalah cabang disiplin ilmu 
pendidikan yang mengkaji dan mengembangkan teori dan praktik 
bimbingan dan konseling dalam konteks pendidikan, meliputi 
konsentrasi bidang kajian disiplin: (1) filosofi dan etika bimbingan 
dan konseling, (2) bimbingan dan konseling sekolah, (3) 
bimbingan dan konseling  keluarga  dan  setting kemasyarakatan,  
(4)  bimbingan dan  konseling karier atau pengembangan karier, 
(5) bimbingan dan konseling keagamaan, (6) bimbingan dan 
konseling lintas-budaya, (7) bimbingan dan konseling akademik; 
(8) bimbingan dan konseling personal atau pengembangan 
pribadi; (9) bimbingan dan konseling vokasional; (10) konseling 
psikologi (psikoterapi); dan (11) manajemen bimbingan dan 
konseling. 

Istilah “konseling” pertama kali digunakan oleh Frank 
Parsons (1854--1908), “the Father of Vocational Guidance” dan 

pendiri Bureau of Vocational 
Guidance pada tahun 1908, dalam 
perkuliahannya tentang prosedur 
bimbingan sistematis yang 
digunakan oleh 80 orang konselor 
dalam program pelatihan bagi anak 
muda yang ingin menjadi konselor 
dan manajer untuk sekolah YMCA 
(Young Men's Christian Association), 
kolese, dan bisnis. Prosedur 
tersebut, kemudian diadopsi 
Universitas Harvard, sebagai 
universitas     yang      pertama     kali  

 
membuka program pendidikan konselor berbasis kolese (Schmidt 
2003). Karya terbesar Parsons tentang konseling vokasional 
adalah “Choosing a Vocation” yang diterbitkan tahun 1909. 
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Istilah “konseling” tersebut, diadopsi Parsons dari 
psikolog Amerika Carl Ransom Rogers (1902--1987) yang 
menggunakannya untuk menanggapi semakin meluasnya 
prasangka di Amerika menentang para terapis dan juga karena 
Rogers tidak diijinkan oleh profesi psikiatri untuk menganggap 
dirinya sebagai seorang psikoterapis. Sekalipun para pakar 
menganggap bahwa pembedaan definisi koseling dan psikoterapi 
kurang signifikan, karena sesungguhnya lebih disebabkan oleh 
perbedaan persepsi para praktisi menurut Raison d'Être mereka 
sendiri. Rogers sendiri, banyak dipengaruhi oleh psikolog 
Abraham Maslow, “the founder of the humanist approach” di 
dalam psikologi klinis, juga sebagai pengembang instrumen 
untuk “non-directive psychotherapy” dan yang mempopulerkan 
istilah “Client-centered therapy”. 

Bimbingan dan penyuluhan sebagai disiplin ilmu 
pendidikan dikembangkan sejak awal abad 20 oleh Jesse B. Davis, 
berawal dari programnya tentang konseling sekolah sistematik di 
tahun-tahun awal abad 20 dalam bingkai gerakan bimbingan 
vokasional di Amerika. Tujuannya adalah untuk membantu para 
remaja yang dalam masa transisi dari sekolah ke karier atau 
kerja. Dari tahun 1920—1930an, bimbingan dan konseling 
sekolah semakin berkembang sejalan dengan kebangkitan 
program pendidikan progresif di sekolah-sekolah, yang 
menekankan pada pengembangan personal, sosial, dan moral. 
Bimbingan dan konseling semakin mantap ketika pada tahun 
1950an pemerintah Amerika mendirikan “Guidance and 
Personnel Services Section” di dalam “Division of State and Local 
School Systems”. Kajian dan program bimbingan dan konseling 
semakin berkembang di tahun 1957 ketika Amerika kalah dari 
Uni Soviet dalam peluncuran satelit ruang angkasa (Sputnik I), 
dan menyebabkan pemerintah Amerika mengeluaskan “National 
Defense Education Act”. Pada tahun 1960an, profesi bimbingan 
dan konseling—terutama konseling sekolah—semakin tumbuh 
dengan adanya legislasi dan perkembangan profesional-
profesional baru yang semakin baik dan membutuhkan 
pendidikan lanjutan dan pendidikan profesi (Schmidt, 2003). 
Akhirnya,  pada tanggal 1  Januari 2006,  kongres Amerika  secara  
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resmi menetapkan tanggal 6—10 Februari sebagai “National 
School Counseling Week”. 

Perkembangan yang relatif paling akhir dalam kajian 
disiplin bimbingan dan konseling adalah konseling lintas budaya 
(cross-cultural, intercultural, multicultural counseling) (Supriadi, 
2001). Disiplin ini berkembang sekitar tahun 1970an untuk 
psikologi dan tahun 1980an untuk konseling. Apabila bimbingan 
dan konseling yang lain masih sangat kental di dalam tradisi 
psikologi, maka konseling lintas budaya banyak mewarisi tradisi 
sosiologi dan antropologi, selain psikologi. 

 

H. PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (OUT OF SCHOOL EDUCATION) 

Pendidikan luar sekolah adalah cabang disiplin ilmu 
pendidikan yang mengkaji dan mengembangkan teori dan praktik 
perencanaan, pengembangan dan pengelolaan kegiatan atau 
program pendidikan luar sekolah. Konsentrasi/ spesialisasi 
bidang kajiannya meliputi: pelatihan dan pengembangan SDM, 
penyuluhan masyarakat, pendidikan keluarga, pendidikan 
kehidupan masyarakat,  pendidikan  orang  dewasa (andragogy),  
pendidikan di alam atau di lingkungan alam (outdoor/adventure/ 
environmental education); dan pendidikan jarak jauh.  

Filosofi yang mendasari 
disiplin pendidikan luar sekolah 
(out of school education) 
“pendidikan berbasis 
pengalaman” (experience-based 
education) dalam konteks 
“experiential philosophy” dari 
John Dewey, penggagas 
pendidikan progresif di Amerika. 
Filosofi Dewey ini diartikulasikan 

lebih lanjut dalam konteks 
pendidikan di sekolah oleh Kurt 

Martin Hahn (1886—1984) dan 
Paulo Frire (1921—1997) yang 

menekankan pada arti penting “the active involvement in 
students in real experience and liberation”. 
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I. PENDIDIKAN UMUM (GENERAL EDUCATION) 

Pendidikan Umum adalah cabang disiplin ilmu pendidikan 
yang mengkaji berbagai bidang kajian disiplin ilmu (ilmu alam, 
seni, humaniora, atau ilmu-ilmu sosial) yang dikembangkan 
dalam bentuk kluster-klaster kajian yang saling memiliki 
keterkaitan secara tematik, berdasarkan pendekatan 
interdisipliner, trans-disipliner atau terpadu; perspektif global; 
berpikir kritis; dan maksimalisasi penggunaan sumberdaya yang 
terdapat di universitas seperti perpustakaan,  pu- 
sat sumber belajar, dll. 

Pendidikan umum merupakan modifikasi dari konsep 
pendidikan klasik Yunani dan Romawi Kuno, “Liberal Arts”, dalam 
konteks modernisasi dan globalisasi. Istilah Liberal Arts berasal 
dari kodifikasi khasanah keilmuan klasik dalam sebuah buku yang 
disusun oleh Varro dan Martianus Capella pada abad 5 M, yang 
memuat struktur standar khasanah keilmuan klasik yang 
memungkinkan orang mengkhayalkan dunia belajar. Liberal Arts 
merupakan kajian kurikulum inti pada jenjang pendidikan tinggi 
abad 12 dan 13 yang menyediakan pengetahuan umum dan 
keterampilan intelektual yang tidak terspesialisasi, hasil paduan 
antara warisan intelektual klasik Eropa (Yunani) dengan warisan 
intelektual klasik Islam yang diadopsi oleh Eropa melalui karya-
karya Aristoteles.  

Liberal Arts terdiri dari dua kelompok kajian, yaitu trivium 
and quadrivium, yang kemudian disebut “the seven liberal arts”. 
Trivium (three ways) adalah unsur-unsur pokok dalam sistem 
pendidikan Yunani dan Romawi, meliputi: tatabahasa, dialektika 
(logika), dan retorika. Pada abad pertengahan (Middle Age) 
kemudian dilengkapi dengan quadrivium (four ways) meliputi 
aritmatika, musik, geometri, dan astronomi yang diwarisi dari 
Islam, dan merupakan model bagi pemikiran skolastik serta 
muatan kurikulum initi (core curriculum) dalam sistem 
pendidikan di universitas-universitas yang pertama berkembang 
di Eropa abad pertengahan. Tujuannya adalah untuk menyiapkan 
berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh 
para elit masyarakat waktu itu. Selama Abad Pencerahan (Age of 
Enlightenment) bidang kajian dalam Liberal Arts diperluas lagi 
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dengan bidang-bidang kajian humaniora seperti: sejarah, 
linguistik, sastra, dan filsafat. 

Sejalan dengan perkembangan waktu, cakupan bidang 
kajian di dalam Liberal Arts mengalami perluasan hingga 
mencakup bidang-bidang kajian di era modern dan global. Akan 
tetapi tradisi Liberal Arts tetap dipertahankan dan dijadikan 
bidang kajian di perguruan-perguruan tinggi Eropa. Dimulai pada 
tahun 1943, President Harvard, James B. Conant, dalam 
laporannya kepada “Board of Overseers” menegaskan bahwa: 

No one wishes to disparage the importance of being “well 
informed.” But even a good grounding in mathematics and 
the physical and biological sciences, combined with an ability 
to read and write several foreign languages, does not provide 
a sufficient educational background for citizens of a free 
nation. For such a program lacks contact with both man’s 
emotional experience as an individual and his practical 
experience as a gregarious animal. It includes little of what 
was once known as “the wisdom of the ages,” and might 
nowadays be described as “our cultural pattern.” It includes 
no history, no art, no literature, no philosophy. Unless the 
educational process includes at each level of maturity some 
continuing contact with those fields in which value judgments 
are of prime importance, it must fall far short of the ideal. 
(Buck, et.al. dalam Garber, 2004: 5—6). 

Guna merealisasikan gagasan-gagasannya, Conant 
membentuk sebuah komite dengan tugas utama menyusun 
laporan tentang khasanah warisan dan peradaban Barat dan 
merumuskan cara pandang atau pendekatan baru terhadapnya. 
Komite dipimpin oleh sejarawan Paul H. Buck-- Provost of the 
Faculty of Arts and Sciences Universitas Harvard--, 
beranggotakan para guru guru besar sejarah, Yunani, filsafat, 
zoologi, Inggris, biologi, dari Harvard College dan Harvard 
University, unsur pemerintah, dekan sekolah tinggi pendidikan, 
presiden Harvard College, Radcliffe, dekan sekolah tinggi seni 
dan sains, dan mantan presiden American Association of Junior 
Colleges. Selain itu, atas usul sub-komite Inggris, sastra, 
matematika dan sains, studi sosial, dan masalah-masalah khusus 
dalam   kajian  wanita  di  pendidikan  tinggi, keanggotaan komite  
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ditambah lagi dengan tokoh-tokoh di luar universitas, termasuk 
para guru sekolah menengah negeri dan swasta, persatuan-
persatuan buruh, agen-agen pemerintah negara bagian dan 
nasional, universitas-universitas negeri, dan kolese-kolese liberal 
arts swasta.  

Pada musim panas tahun 1945, laporan selesai dan 
diterbitkan dengan judul ”General Education in a Free Society”. 
Laporan Komite ini kemudian dikenal sebagai ”Buku Merah” 
(Redbook), memuat enam bab, dan yang spesifik tentang general 
education terdapat dalam Bab II (Theory of General Education); 
Bab IV (Areas of General Education; the Secondary Schools); Bab 
V (General Education in Harvard College); dan Bab VI (General 
Education in the Community). Laporan Komisi Buck ini dipandang 
sebagai “The moment of collective intellectual, pedagogical, 
ethical and civic engagement represented by the research for, 
and writing of General Education in a Free Society”, bersamaan 
waktunya ketika masyarakat Amerika waktu itu sedang dalam 
suatu kondisi penuh perhatian, minat, dan juga pertanyaan 
tentang “liberal education.” 

Selain itu, laporan komite Buck juga memuat berbagai 
“heritage” dan “Western civilization,” seperti dalam Liberal Arts, 
juga disertai dengan pemikiran tentang perlunya pendekatan-
pendekatan baru terhadap pengetahuan. Pendekatan baru yang 
dimaksudkan adalah bahwa “ways of knowing rather than what 
it called ‘inert’ factual knowledge, though their main concern was 
with ‘the cultivation of certain aptitudes and attitudes’ that 
would enable students “to think effectively, to communicate 
thought, to make relevant judgments, to discriminate among 
values.” Suatu pendekatan terhadap pengetahuan yang 
memungkinkan “a subject of widespread discussion both within 
and without the academic walls”. Hal ini didasarkan pada adanya 
kekhawatiran di kalangan komunitas pendidikan di Amerika 
terhadap munculnya gejala-gejala yang semakin mengarah pada 
pada spesialisasi bidang-bidang kajian secara berlebihan, karena 
pendidikan semakin memfokuskan diri pada pembentukan 
aspek-aspek kepribadian tertentu secara partikular, parsial, atau 
fragmentaris.   Kondisi   ini   dikhawatirkan   akan  menghilangkan  
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keutuhan pengalaman, sifat manusiawi siswa, hilangnya nilai-
nilai esensial, serta mengarah pada pendidikan yang bersifat 
“teknis” semata (Henry, 1952). Pendekatan baru terhadap 
pengetahuan inilah yang kemudian melahirkan pemikiran 
tentang General Education. Sejak itu pula, pertama kali istilah 
dan teori tentang General Education digunakan dan 
dikembangkan di dunia, dan menjadi kajian penting di berbagai 
perguruan tinggi di Eropa. 

Karya penting lain yang tak bisa dilepaskan dari perluasan 
konsep Liberal Arts dan banyak dipandang sebagai bandingan 
terhadap karya Komisi Buck, atau menurut Garber (2004:11) 
dianggap sebagai ”tended to dismiss it as a copycat study that 
added little to the ongoing discussion” , adalah karya besar 
Mortimer Jerome Adler (1902–2001) dan Robert Maynard 
Hutchins (1899--1977) dari University of Chicago berjudul “The 
Great Books of Western civilization”, yang dipublikasikan tahun 
1952 oleh Encyclopædia Britannica Inc. Buku tersebut memuat 
54 jilid dalam satu paket (edisi yang sekarang, edisi kedua, terdiri 
dari 60 volume) hasil kajian intensif dan lama sejak tahun 
1930an, terhadap "great books" dan "great ideas" peradaban 
Barat di antaranya adalah Oxford Classics dan Harvard Classics 
(aslinya dikenal sebagai ”Dr. Eliot's Five Foot Shelf”, memuat 
karya-karya terpilih bidang antropologi dari Charles W. Eliot. 
Dalam buku tersebut, Adler dan Hutchins memperluas cakupan 
buku klasik standar dengan memasukkan karya-karya yang lebih 
modern dalam lingkup topik-topik kajian fiksi, sejarah, puisi, ilmu 
alam, matematika, filsafat, drama, politik, agama, ekonomi, dan 
etika, hak-hak asasi manusia, lingkungan global, kajian 
internasional, multikulturalisme dan assimilasi, dan 
mengemasnya semuanya dalam konteks yang mereka sebut 
sebagai "Great Ideas," yang dipadatkan dalam sebuah indeks 
"Syntopicon" (as a way of emphasizing the unity of the set and, 
by extension, of Western thought in general). Buku karya mereka 
menjadi sangat terkenal selama tahun 1950an--1960an dan 
memunculkan diskusi luas di kalangan kelompok-kelompok 
diskusi di Amerika. Pada tahun 1950an ini pula, pendidikan 
umum menjadi bidang kajian disiplin yang dikaji dan 
dikembangkan di tingkat perguruan tinggi di dunia. 
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Pada medio 1980an pendidikan umum semakin 
memperoleh momentum yang sangat berharga setelah 
paradigma integratif semakin diterima luas di cabang-cabang 
disiplin-disiplin ilmu pendidikan yang lain. Perkembangan ini 
berkaitan erat dengan adanya kelahiran pemikiran-pemikiran 
posmodernisme, yaitu sebuah pemikiran antitesis terhadap 
pemikiran-pemikiran modernisme yang sangat “atomistis”. 
Dalam berbagai kepustakaan 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 dari 
berbagai perspektif keilmuan pendidikan secara terpadu sebagai 
suatu sistem, suatu relasi-relasi simbiotik di antara berbagai 
unsur di dalam sistem pendidikan secara keseluruhan,. 

Bidang-bidang kajian dalam disiplin pendidikan umum di 
antaranya: pendidikan nilai; pendidikan ilmu agama; filsafat dan 
teori pendidikan; sosiologi pendidikan; antropologi pendidikan; 
dan futurologi pendidikan; komposisi dan inkuiri kritis; 
komunikasi dan inkuiri kritis; matematika; ilmu-ilmu alam; 
teknologi; pemikiran kuantitatif; bahasa dalam humanora; 
tradisi-tradisi besar bangsa; kehidupan individu dan 
warganegara; individu dan masyarakat; seni keindahan; 
humaniora; ilmu-ilmu sosial; seni-seni kreatif; perspektif 
multikultural dan global; perilaku dan institusi sosial. 
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BAB III 

CABANG PENDIDIKAN  

DISIPLIN ILMU PENDIDIKAN 

 

Cabang pendidikan disiplin ilmu pendidikan adalah sub-sub 
disiplin pendidikan keilmuan pendidikan yang dikaji dan 
dikembangkan di tingkat perguruan tinggi, untuk kepentingan 
pengembangan pendidikan disiplin ilmu/bidang studi dan disiplin 
pendidikan keguruan. Cabang pendidikan disiplin ilmu 
pendidikan meliputi: (1) pendidikan disiplin ilmu atau pendidikan 
bidang studi; dan (2) pendidikan keguruan.  

 

A. PENDIDIKAN DISIPLIN ILMU/BIDANG STUDI  

Pendidikan disiplin ilmu/bidang studi adalah cabang 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan yang dikaji dan 
dikembangkan di tingkat perguruan tinggi berkenaan dengan 
teori, metodologi, dan praktik keilmuan dari berbagai aspek 
kependidikan suatu bidang keilmuan/bidang studi tertentu 
(filsafat, evaluasi/asesmen, kurikulum, teknologi pembelajaran, 
administrasi, dll). Tujuan dari disiplin pendidikan 
keilmuan/bidang studi ini adalah: (1) mengkaji, menetapkan 
membangun, mengelola, dan mengembangkan domain-domain 
atau objek-objek formal pendidikan disiplin ilmu/bidang studi, (2) 
merumuskan dan mengembangkan ”organized body of 
knowledge” disiplin pendidikan disiplin ilmu/bidang studi, (3) 
mengkaji, menetapkan, merumuskan, mengelola, dan 
mengembangkan “materi-materi pokok” (subject matters), yang 
dipilih, dirumuskan dan dikembangkan dari organized body of 
knowledge pendidikan disiplin ilmu/bidang studi yang akan 
dipetakan ke dalam kurikulum; dan (4) menghasilkan ilmuwan-
ilmuwan dan profesional jenjang pendidikan S1 (Sarjana), S2 
(Magister),  dan  S3  (Doktor  Pendidikan:  Dr., Ed. D.,  atau D. Ed.)  
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Doktor Filfasat: D.Phil. atau Ph.D; atau Doktor Pedagogi: Ped.D.) 
yang mampu menguasai, mengembangkan, dan menerapkan 
pendidikan disiplin ilmu/bidang studi di berbagai lapisan dan 
jaringan institusional maupun organisasional komunitas ilmuwan 
dan profesional pendidikan disiplin ilmu/bidang studi. (cabang-
cabang pendidikan disiplin ilmu/bidang studi akan dibahas 
secara terintegrasi dengan pendidikan guru disiplin ilmu/bidang 
studi di sesi berikut). 

 

B.  PENDIDIKAN KEGURUAN  

Pendidikan keguruan adalah cabang pendidikan disiplin 
ilmu pendidikan yang dikaji dan dikembangkan di tingkat 
perguruan tinggi berkenaan dengan teori, metodologi, dan 
praktik berbagai aspek ilmu dan profesi keguruan (filsafat, 
evaluasi/asesmen, kurikulum, teknologi pembelajaran, 
administrasi, dll). Tujuan dari disiplin pendidikan guru adalah: (1) 
mengkaji, menetapkan, membangun, mengelola, dan 
mengembangkan domain-domain atau objek-objek formal ilmu 
dan profesi keguruan untuk berbagai jenis, jenjang, dan satuan 
pendidikan persekolahan; (2) menetapkan, merumuskan dan 
mengembangkan organized body of knowledge disiplin ilmu 
keguruan atau profesi kependidikan untuk  berbagai jenis, 
jenjang, dan satuan pendidikan persekolahan; dan (3) mengkaji, 
menetapkan, merumuskan, dan mengembangkan “materi-materi 
pokok” (subject matters) kurikulum untuk berbagai jenis, jenjang, 
dan satuan pendidikan keguruan. yang dipilih, dirumuskan dan 
dikembangkan dari organized body of knowledge disiplin 

ilmu/profesi keguruan; dan (4) menghasilkan guru-guru sebagai 
tenaga-tenaga ahli kependidikan jenjang pendidikan S1 (Sarjana), 
S2 (Magister), dan S3 (Doktor Pendidikan: Dr., Ed. D., atau D. Ed., 
Doktor Filfasat: D.Phil. atau Ph.D; atau Doktor                   
Pedagogi: Ped.D.) yang mampu menguasai, mengembangkan, 
dan menerapkan keahlian atau profesi keguruannya, sesuai 
dengan jenjang persekolahan (dasar, menengah, dan luar 
sekolah); termasuk pendidikan khusus (luar biasa, anak berbakat, 
dan anak usia dini), dan pendidikan layanan khusus (di daerah 
terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang            
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terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, 
dan tidak mampu dari segi ekonomi). 

Di dunia, sejarah pendidikan guru dimulai sejak abad 19, 
misalnya di Wabash College (1832);  LCSC-Lewis-Clark State 
College (1890); Weber State University (1889). Sedangkan di 
Indonesia pendidikan guru pada jenjang pendidikan tinggi 
dimulai sejak tahun 1954 dengan dibukanya PTPG seperti sudah 
dikemukakan di bab sebelumnya. 

Pendidikan keguruan, meliputi sub-sub disiplin; (a) 
pendidikan guru disiplin ilmu/bidang studi untuk SMP/SMA; (b) 
pendidikan guru SD/PGSD; (c) pendidikan guru anak usia 
dini/PGTK; (d) pendidikan khusus (PGSLB); (e) pendidikan anak 
berbakat. Dilihat dari sifat pendidikannya, pendidikan guru terdiri 
dari tiga jenis, yaitu:  

• pendidikan pra jabatan (initial teacher training/education) yang 
diperuntukkan bagi para lulusan SMA/SMK/MA yang belum 
pernah menjadi guru;  

• pendidikan induksi (teacher induction training/education) yang 
dilaksanakan pada satu atau beberapa tahun pertama setelah 
yang bersangkutan diangkat sebagai guru, atau setelah satu 
tahun diangkat bagi guru di sekolah khusus; 

• pendidikan dalam jabatan (teacher development or continuing 
professional development atau CPD) yang diperuntukkan bagi 
para guru untuk lebih meningkatkan kompetensinya sebagai 
guru.  

Khusus pada jenis pendidikan pendidikan pra jabatan, 
penyelenggaraannya diorganisasikan menurut dua model, yaitu: 

(1) model konsekutif (consecutive model), yaitu model 
pendidikan guru pra-jabatan pada jenjang pendidikan tinggi 
yang diberikan secara bertahap. Tahap pertama, seorang 
calon guru terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan 
kualifikasi akademik pada jenjang perguruan tinggi (Diploma 
atau Sarjana) untuk mendapatkan dasar-dasar keilmuan dan 
metodologi disiplin ilmu pendidikan atau disiplin ilmu non-
kependidikan; dan selanjutnya mengikuti pendidikan lanjutan 
untuk memperoleh kualifikasi dan sertifikat sebagai guru 
disiplin ilmu/bidang studi pada satuan pendidikan SMP, SMA/ 
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SMK/MA; atau guru pada satuan pendidikan SD/TK/PAUD. 
Dalam beberapa sistem pendidikan keguruan di sejumlah 
negara, pendidikan lanjutan ini juga dilaksanakan pada 
jenjang post-graduate, bahkan jenjang Master/Magister.  

(2) Model simultan (simultanous model), yaitu model 
pendidikan guru pra-jabatan pada jenjang pendidikan tinggi 
yang secara bersamaan atau simultan memberikan 
pendidikan kualifikasi akademik dan sekaligus pendidikan 
profesional atau pendidikan profesi.  

Selain kedua model di atas, di sejumlah negara program 
pendidikan/pelatihan guru ada juga yang cukup dilakukan di 
bawah tanggung jawab seorang guru berpengalaman di sekolah 
dan terakreditasi. Di Indonesia, pada saat masih berlaku 
ketentuan lama (UU. No.2/1989; PP. No. 60/1999), pendidikan 
guru menggunakan dua model, yaitu: (1) model alternatif, untuk 
jenis pendidikan profesional dan Pendidikan Sarjana Pendidikan. 
Model alternatif untuk pendidikan profesional diperuntukkan 
bagi para lulusan SMA/SMK/MA, dan setelah menyelesaikan 
pendidikan, mereka langsung dan bersamaan mendapatkan 
kualifikasi akademik jenjang DI/DII/DIII dan akta mengajar (Akta 
I/II/III). Model alternatif untuk pendidikan sarjana pendidikan 
diperuntukkan bagi para lulusan SMA/SMK/MA, dan setelah 
menyelesaikan pendidikan, mereka langsung dan bersamaan 
mendapatkan kualifikasi akademik jenjang S1 (Sarjana 
Pendidikan) dan akta mengajar (Akta IV); dan (2) model 
konsekutif, yang diperuntukkan bagi para lulusan sarjana non-
kependidikan yang ingin mendapatkan kewenangan mengajar 
sebagai guru disiplin ilmu/bidang studi pada satuan pendidikan 
SMP/MTs atau SMA/SMK/MA. Setelah menyelesaikan 
pendidikan  mereka akan memperoleh akta mengajar (Akta IV) 
sebagai bukti kewenangan sebagai guru/pendidik. 

Setelah lahirnya UU. No.2/1989; UU. No. 14/2005; dan PP. 
No. 19/2005, semua jenis program pendidikan guru—dinamakan 
Pendidikan Profesi--hanya menggunakan satu model, yaitu 
model konsekutif dan tidak lagi pada jenjang Diploma I/II/III, 
melainkan pada jenjang D.IV/S1. Model konsekutif ini berlaku 
bagi para lulusan SMA/SMK/MA, lulusan Diploma I/II/III, maupun  



 28 

lulusan sarjana pendidikan dan atau non-kependidikan yang 
belum diangkat menjadi guru dan ingin mendapatkan sertifikasi 
sebagai guru disiplin ilmu/bidang studi pada satuan pendidikan 
SMP atau SMA/SMK/MA atau guru pada satuan pendidikan 
TK/SD/MI. 

 

1. Pendidikan Guru Disiplin Ilmu/Bidang Studi  

Pendidikan guru disiplin ilmu/bidang studi adalah cabang 
pendidikan disiplin ilmu pendidikan yang dikaji dan 
dikembangkan di tingkat perguruan tinggi berkenaan dengan 
teori, metodologi, dan praktik berbagai aspek ilmu keguruan 
bidang studi tertentu (filsafat, evaluasi/asesmen, kurikulum, 
teknologi pembelajaran, administrasi, dll). Tujuan dari disiplin 
pendidikan guru disiplin ilmu/bidang studi ini adalah: (1) 
mengkaji, menetapkan membangun, mengelola, dan 
mengembangkan domain-domain atau objek-objek formal 
pendidikan guru disiplin ilmu/bidang studi, (2) merumuskan dan 
mengembangkan ”organized body of knowledge” pendidikan 
guru disiplin ilmu/bidang studi, (3) mengkaji, menetapkan, 
merumuskan, mengelola, dan mengembangkan “materi-materi 
pokok” (subject matters) kurikulum pendidikan guru disiplin 
ilmu/bidang studi yang dipilih, dirumuskan dan dikembangkan 
dari organized body of knowledge disiplin pendidikan disiplin 
ilmu/bidang studi; dan (4) menghasilkan ilmuwan-ilmuwan dan 
profesional jenjang pendidikan S1 (Sarjana), S2 (Magister), dan S3 
(Doktor Pendidikan: Dr., Ed. D., atau D. Ed., Doktor Filfasat: 
D.Phil. atau Ph.D; atau Doktor Pedagogi: Ped.D.) yang mampu 
menguasai, mengembangkan, dan menerapkan pendidikan 
disiplin ilmu/bidang studi di berbagai lapisan dan jaringan 
institusional maupun organisasional komunitas ilmuwan dan 
profesional pendidikan guru disiplin ilmu/bidang studi. 

Pendidikan bidang studi dan pendidikan guru bidang 
studi merupakan cabang pendidikan disiplin ilmu pendidikan 
yang paling kompleks dibandingkan dengan cabang pendidikan 
disiplin ilmu pendidikan yang lain. Kompleksitas              
pendidikan  bidang  studi  dan  pendidikan  guru  bidang  studi  ini  
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tidak lain karena mensinergikan antara disiplin ilmu murni 
(bahasa, matematika, sains, teknologi, olah raga, ilmu-ilmu 
sosial) sebagai substansi keilmuan bidang studinya dengan 
substansi keilmuan disiplin ilmu pendidikan. Para ilmuwan dan 
profesional yang dihasilkannya pun harus memiliki dua jenis 
kemampuan akademik, yaitu kemampuan penguasaan substansi 
bidang kajian disiplin ilmu umum/bidang studi dan kemampuan 
penguasaan substansi bidang kajian disiplin ilmu pendidikan. 

Pembangunan dan pengembangan cabang pendidikan 
bidang studi dan pendidikan guru bidang studi ini menjadi 
wewenang dan tanggungjawab bersama komunitas disiplin ilmu 
pendidikan yang berhimpun di lingkungan Fakultas Ilmu 
Pendidikan (FIP), dengan komunitas pendidikan bidang studi 
yang berhimpun di lingkungan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial 
(FPIS); Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS); Fakultas 
Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), 
Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), Fakultas 
Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK), dan Fak. Tarbiyah 
atau Fakultas Pendidikan Agama yang ada di Universitas 
Pendidikan, Universitas Islam, IKIP, dan IAIN; jurusan/program 
studi pendidikan bidang studi di FKIP-Universitas, STKIP, STAI 
(Sekolah Tinggi Agama Islam); Pascasarjana, organisasi-organisasi 
ilmuwan dan profesional pendidikan baik yang terdapat di 
Universitas non-ilmu pendidikan, maupun organisasi-organisasi 
keilmuwan murni, juga yang ada di Konsorsium Ilmu Pendidikan 
dan non Ilmu Pendidikan.  

Mengingat sangat berat dan luasnya beban keilmuan yang 
harus diemban oleh cabang disiplin pendidikan bidang studi dan 
pendidikan guru bidang studi, maka dipandang penting untuk 
membentuk “Konsorsium Lintas Disiplin Ilmu” untuk 
memudahkan koordinasi dalam upaya pemetaan struktur 
“materi-materi pokok” (subject matters) ke dalam kurikulum 
masing-masing pendidikan bidang studi dan pendidikan guru 
bidang studi (Somantri, 2001).  

Cabang-cabang disiplin pendidikan bidang studi dan 
pendidikan   guru   bidang   studi   meliputi:   (a)   pendidikan seni;  
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(b) pendidikan bahasa; (c) pendidikan teknik dan dan Pendidikan 
Teknologi; (d) pendidikan matematika; (e) pendidikan sains; (f) 
pendidikan jasmani; (g) pendidikan ilmu-ilmu sosial; (h) 
pendidikan agama 

 

a) Pendidikan Seni (Arts Education) 

Pendidikan seni adalah cabang disiplin pendidikan 
bidang studi dan pendidikan guru bidang studi yang mengkaji 
dan memberikan pendidikan tentang teori dan praktik 
keilmuan pendidikan dalam berbagai bidang-bidang seni, 
meliputi konsentrasi/spesialisasi bidang-bidang kajian: (a) 
seni pertunjukan (performing arts)  seperti  dansa,  musik,  
teater; (b) seni visual (visual arts) seperti: menggambar, 
melukis, memahat, membuat desain grafis atau perbot 
rumah/furnishings; (c) tulisan kreatif (kaligrafi); (d) seni 

media (media arts); (e) seni instalasi (installation arts); (f) 
kritisisme (criticism); dan (g) estetika (aesthetics). Sebagai 
bagian dari pendidikan disiplin ilmu pendidikan bidang studi, 
maka kajian dan pengembangan teori dan praktik pendidikan 
bidang-bidang seni ini didasarkan pada dasar-dasar keilmuan 
dari disiplin ilmu pendidikan dan dari disiplin ilmu seni. 

Kata “seni” (art) mulai umum digunakan setelah 
tahun 1750, dan baru pada tahun 1800an, seni menjadi 
perhatian utama berkenaan dengan gagasan tentang 
“kebenaran” dan “keindahan”. Perubahan radikal tentang 
seni terjadi pada awal tahun 1900an dengan lahirnya 
pemikiran modernisme, dan pada akhir tahun 1900an 
dengan bangkitnya pemikiran postmodernisme. Akhirnya, 
sejak tahun 1960 seni menjadi disiplin ilmu sudah dikaji di 
tingkat perguruan tinggi, setelah Clement Greenberg (1909--
1994) menulis artikel berjudul "Modernist Painting" yang 
mendefinisikan seni modern sebagai "the use of 
characteristic methods of a discipline to criticize the discipline 
itself." 

Seni menjadi sub-disiplin pendidikan bidang studi 
yang dikaji dan dikembangkan secara efektif di tingkat 
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perguruan tinggi sejak dasawarwa akhir tahun 1960an—awal 
1970an di Amerika. Dasar-dasar filosofis dan teoretik disiplin 
pendidikan seni dikemukakan oleh filosof pendidikan 
Amerika, John Dewey dalam konsepnya tentang 
”demokratisasi pendidikan”, dalam karyanya ” Democracy 
and Education: An Introduction to the Philosophy of 
Education” (1964). Menurut Dewey (1962), pendidikan perlu 
memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan 
kepada anak untuk berkreasi dalam berbagai kegiatan seni 
(lukis, tari, rupa, kerajinan) sebagai salah wujud dari upaya 
mereka untuk mengekspresikan dirinya sebagai pribadi-
pribadi unik. Pada masa-masa sebelumnya, pendidikan seni 
ini hanya diprogramkan di luar jam efektif sekolah, di saat 
waktu luang, dan tidak menjadi bagian dari kurikulum inti 
sekolah. Kebijakan ini sejalan dengan semakin meningkatkan 
penerapan sistem asesmen berbasis tes (test-based 
assessment) sesuai dengan akta ” No Child Left Behind 
(NCLB)” pemerintah federal. 

 

b) Pendidikan Bahasa dan Sastra (Language and Literary 

Education) 

Pendidikan bahasa adalah cabang disiplin   
pendidikan bidang studi dan pendidikan guru bidang studi 
yang mengkaji dan memberikan pendidikan tentang teori 
dan praktik keilmuan pendidikan dalam berbagai bidang 
kebahasaan dan kesusasteraan. Disiplin pendidikan  
bahasa meliputi: (a) pendidikan bahasa asal (native  
language  education);  (b) pendidikan bahasa asing atau 

bahasa kedua (foreign language or second language 
education), dan (c) pendidikan bahasa daerah (local 
language education). Sedangkan disiplin pendidikan   
sastra meliputi: (a) pendidikan sastra untuk bahasa      

asal (literary education for native language); (b) 
pendidikan sastra untuk bahasa asing atau bahasa kedua 

(literary education for foreign language or second 
language), dan (c) pendidikan sastra daerah (literary 
education    for    local   language).   Sebagai    bagian    dari  
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pendidikan disiplin ilmu pendidikan bidang studi, maka kajian 
dan pengembangan teori dan praktik pendidikan bidang-
bidang bahasa dan sastra ini didasarkan pada dasar-dasar 
keilmuan dari disiplin ilmu pendidikan dan dari disiplin ilmu 
bahasa dan sastra. 

Studi ilmiah kebahasaan sudah dilakukan sejak abad ke 
5 SM oleh Pāṇini, seorang ahli tata bahasa dari India Utara. 
Dia berhasil merumuskan sebanyak 3,959 aturan tentang 
morfologi bahasa Sansakerta yang dikenal sebagai 
“Aṣṭādhyāyī”. Pada tahun 760 M, seorang ahli bahasa Arab, 
Sibawayh juga berhasil menciptakan deskripsi bahasa Arab 
secara rinci dan profesional dalam karya monumentalnya “Al-
kitab fi al-nahw (The Book on Grammar)”, yang selanjutnya 
membawa banyak kajian tentang aspek-aspek kebahasaan 
semakin jelas. Dalam bukunya tersebut, Sibawayh juga 
membedakan antara fonetik dari fonologi. Akan tetapi seni 
sebagai disiplin ilmu, mulai dikaji di tingkat perguruan tinggi 
Eropa Barat sejak abad 20 sebagai studi tentang "semantic 
code". Studi bahasa modern pertama kali dilakukan oleh 
Ferdinand de Saussure (1857–1913) seorang ahli bahasa 
Swiss kelahiran jenewa. Gagasan-gagasan de Saussure 
kemudian menjadi dasar bagi banyak perkembangan yang 
sangat berarti dalam kajian ilmiah tentang kebahasaan 
(linguistics) di abad ke 20. Dia juga diakui luas sebagai “the 
father of 20th-century linguistics”. 

Khusus untuk pendidikan bahasa dan sastra asing,   
baru menjadi bidang kajian pendidikan wajib di tingkat 
perguruan tinggi di Eropa sejak tahun 1974 yakni di Irlandia 
dan Skotlandia yang mulai memberikan pendidikan bahasa 
dan dan sastra asing pada jenjang pendidikan dasar dan 
memengah. Tetapi waktu itu, hanya untuk satu pendidikan 
bahasa dan sastra asing tertentu. Sejak tahun 1995 sesuai 
dengan rekomendasi Komisi Eropa yang dituangkan dalam 
Buku Putih berjudul “Teaching and learning – Towards the 

learning  society”    yang    mewajibkan   pendidikan   dasar      
( kelas - kelas    akhir )    dan    menengah     (  sejak   awal  )  
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memasukkan pendidikan bahasa dan sastra asing sebagai 
muatan kurikulum wajib (compulsory curriculum), maka 
perguruan tinggi di Eropa diwajibkan mengembangkan dua 
jenis pendidikan bahasa dan sastra asing. Pendidikan untuk 
dua bahasa dan sastra asing ini dikembangkan di separuh 
negara-negara Eropa di antaranya adalah: Irlandia, Inggris, 
Belgia, Denmark, Belanda, Jerman, Luxemburg, Finlandia, 
Swedia, Cyprus, Estonia, Lithuania, Polandia, Serbia, Slovenia 
dam Slovakia. Bahkan, sejak tahun 1990an “Common 
European Framework of Reference for Languages” telah 
mengembangkan standar untuk pembelajaran bahasa dan 
sastra untuk negara-negara Uni Eropa,  yang disebut 
“UNIcert”. 

Secara historis, pengembangan disiplin pendidikan 
bahasa asing ini bermula dari realitas sosial-budaya 
masyarakat di negara-negara Eropa yang lebih dari 
separuhnya sudah menggunakan bahasa asing, yakni di 
negara-negara yang memiliki komunitas bahasa daerah atau 
minoritas. Pada tahun 1960an dan 1970an, di beberapa 
negara Eropa Tengah dan Timur bahkan menciptakan sebuah 
sistem sekolah dwi-bahasa (a system of bilingual schools) 
khusus bagi warga masyarakat yang dipandang baik, dan 
baru pada tahun 1990an sistem sekolah dwi-bahasa dibuka 
secara luas untuk semua jenjang pendidikan. Pada saat 
bersamaan, komunitas Prancis di Belgia, Perancis, Belanda, 
Austria, Finlandia dan Jerman  juga sudah memulai sistem 
sekolah dwi-bahasa di akhir tahun 1960an untuk pendidikan 
dasar dan menengah.  

 

c) Pendidikan Matematika (Mathematics Education) 

Pendidikan matematika adalah cabang disiplin 
pendidikan bidang studi dan pendidikan guru bidang studi 
yang mengkaji dan memberikan pendidikan tentang teori, 
metode, dan praktik keilmuan pendidikan matematika. 
Matematika sebagai disiplin ilmu yang sangat tua, dan 
sudah  menjadi  bagian  dari  sistem  pendidikan   tinggi   di  

 



 34 

 

berbagai peradaban kuno jauh sebelum abad Masehi (Before 
Christ), seperti di Cina, India, Mesir, dan berlanjut hingga 
memasuki abad Masehi seperti di Yunani, Romawi Kuno. 
Pada waktu itu matematika dasar hanya disediakan bagi 
siswa laki-laki yang memiliki status sosial tinggi. Akan tetapi, 
matematika dasar yang kini menjadi bidang kajian di tingkat 
perguruan tinggi dimulai pada masa Yunani Kuno, yaitu studi 
”Quadrium” termasuk aritmetika dan geometri, yang menjadi 
bagian dari ”liberal arts”. Dasar-dasar keilmuannya 
dikembangkan oleh Euclid abad ke-14 dalam karyanya 
”Element”; dan publikasi buku teks matematika pertama kali 
dibuat tahun 1540 berjudul “The Grounde of Artes” karya 
Robert Recorde.  

Pada masa Renaissance status akademik matematika 
mengalami kemunduran, karena matematika kemudian 
banyak diarahkan pada matematika praktis untuk keperluan 
perdagangan dan komersial. Selain itu matematika juga 
bukan sebagai disiplin terpisah, melainkan menjadi bagian 
dalam kajian disiplin ilmu alam, metafisika, dan filsafat moral. 
Matematika kembali menjadi sebuah disiplin mandiri pada 
abad ke 17, ketika University of Aberdeen mendirikan sebuah 
Mathematics Chair pada tahun 1613, kemudian diikuti oleh 
pembentukan Chair in Geometry di University of Oxford pada 
tahun 1619 and Lucasian Chair of Mathematics di University 
of Cambridge pada tahun 1662. Disiplin matematika semakin 
berkembang dan menjadi muatan inti dalam kurikulum sejak 
tahun-tahun awal dalam abad 18 dan 19 ketika terjadi 
revolusi industri dan meningkatnya urbanisasi penduduk, 
yang sangat membutuhkan keterampilan dasar menghitung 
seperti keterampilan membaca waktu, menghitung uang dan 
aritmetika sederhana. Pada abad 20, matematika juga sudah 
menjadi core curriculum di semua negara berkembang, 
termasuk Indonesia. 

Pada abad 20 ini pula, matematika sebagai disiplin 
pendidikan mulai dikaji dan dikembangkan di perguruan-

perguruan  tinggi  ilmu  pendidikan  dan keguruan di dunia,  
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sejalan dengan semakin meluasnya matematika di berbagai 
belahan dunia. Beberapa kejadian penting yang menandai 
perkembangan disiplin pendidikan matematika adalah: (1) 
pembentukan “Chair in mathematics education” pada tahun 
1893 di University of Göttingen, di bawah kepemimpinan 
Felix Klein; (2) pembentukan organisasi “International 
Commission on Mathematical Instruction (ICMI)” pada tahun 
1908, dan Felix Klein menjadi presiden pertamanya; (3) 
adanya minat baru dalam pendidikan matematika pada 
tahun 1960an, dan terjadinya revitalisasi komisi-komisi 
pendidikan matematika, sebagai hasil dari perdebatan 
hangat tentang "New Math" yang menjadi arus pemikiran 
utama di dalam jurnal-jurnal surat kabar seperti "Wall Street 
Journal” dan ”New York Times”. Pendidikan matematika 
mengalami perubahan perspektif dari pendidikan 
matematika praktis untuk karier ke pendidikan matematika 
untuk siswa;  (4) pembentukan “Shell Centre for 
Mathematical Education” pada tahun 1968 di Nottingham; 
(5) penyelenggaraan “International Congress on 
Mathematical Education (ICME)”. Kongres I tahun 1969 di 
Lyon; kongres II tahun 1972 di Exeter, dan selanjutnya 
kongres diselenggarakan setiap empat tahun sekali; dan (6) di 
akhir tahun 1980an sejalan dengan munculnya gerakan 
”systemic education reform” yang didasarkan pada 
paradigma konstruktivisme, pemerintah AS membuat 
”Curriculum and Evaluation Standards for School 
Mathematics” (1980) dan ” Principles and Standards for 
School Mathematics” yang memuat tujuan-tujuan baru 
pendidikan matematika. 

Tidak seperti cabang disiplin pendidikan bidang studi 
yang lain, disiplin pendidikan matematika hanya memiliki 
konsentrasi/spesialisasi bidang kajian pendidikan 

matematika dasar (elementary mathematics education) 
seperti: aritmetika, aljabar, geometri lanjut, trigonometri, 
kalkulus, geometri euclida—sistem aksioma dan pemikiran 
deduktif; dan heuristik; dan (b) pendidikan matematika 

persekolahan    (school - based    mathematics   education)  
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seperti: keterampilan menghitung dasar (penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, dan pembagian), dan matematika 
realistik (realistic mathematic) dari Fredenthal. Khusus 
pendidikan matematika, di berbagai negara di dunia, juga 
sudah dibakukan standar pendidikan matematika berskala 
nasional dan regional. Di Inggris misalnya, standar pendidikan 
matematika persekolahan sudah dibakukan di dalam 
National Curriculum for England, di Amerika Utara dibakukan 
di dalam "Principles and Standards for School Mathematics”  
yang dipublikasikan oleh National Council of Teachers of 
Mathematics (NCTM). Pada tahun 2006 Curriculum Focal 
Points bahkan merekomendasikan topik-topik matematika 
penting tingkat persekolahan untuk setiap jenjang kelas/usia. 
Di Indonesia sendiri pembakuan pendidikan matematika 
dilakukan pada tahun 2006 sejalan dengan Permendiknas no. 
22 dan 23 tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan 
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Berikut adalah sub-sub topik pendidikan matematika 
persekolahan—khusus aritmetika dan aljabar praktis—yang 
diberikan untuk setiap jenjang kelas/usia di Amerika: 

• Penjumlahan, diberikan pada siswa usia 5—7 tahun; dan 
penjumlahan dengan bilangan lebih banyak diberikan 
pada usia 8—9 tahun 

• Pengurangan, diberikan pada siswa 5—7 tahun; dan 
pengurangan dengan bilangan lebih banyak diberikan 
pada usia 8—9 tahun  

• Perkalian, diberikan pada siswa usia 7—8 tahun; dan 
perkalian dengan bilangan lebih banyak diberikan pada 
usia 9—10 tahun  

• Pembagian, diberikan pada siswa usia 8 tahun; dan 
pembagian dengan bilangan lebih banyak diberikan pada 
usia 9—10 

• Pra-aljabar, diberikan pada siswa usia 11—13 tahun  
• Aljabar I, diberikan pada siswa usia >13 tahun  
• Geometri diberikan pada siswa usia >14 tahun  
• Aljabar II, diberikan pada siswa usia >15 tahun  
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• Trigonometri, diberikan pada siswa usia >16 tahun  
• Kalkulus, diberikan pada siswa usia >17 tahun  

d)  Pendidikan Sains (Science Education) 

Pendidikan sains adalah 
cabang disiplin pendidikan 
bidang studi dan pendidikan 
guru bidang studi yang mengkaji 
dan memberikan pendidikan 
tentang teori, metode, dan 
praktik keilmuan pendidikan 
sains (muatan dan proses). 
Disiplin pendidikan sains meliputi: 

(a) pendidikan Kimia (chemistry  

 

education); (b) pendidikan  Fisika (physics  education); (c) 
pendidikan Biologi (biology education); (d) pendidikan 

lingkungan (environment education); dan (e) pendidikan 

ilmu pengetahuan bumi dan antariksa/IPBA (geography and 
uoter-space education). 

Sains (terutama fisika yang disebut sebagai 
fundamental science) sudah dikaji sejak periode Sebelum 
Masehi. Pada masa peradaban India dan Persia, kajian 
ilmiah tentang berbagai aspek sains-fisika sudah dilakukan 
dan dikembangkan. Model lintasan planet elliptikal yang 
didasarkan pada sistem heliosentris dan gravitasi bumi, 
sudah dikembangkan oleh seorang ahli astronomi-
matematika India Aryabhata. Gagasan tentang teori atom 
juga sudah dikembangkan sejak peradaban India oleh para 
filosof Hindhu dan Jaina. Demikian pula dengan teori 
cahaya yang sekarang disamakan dengan teori partikel 
energi telah ditemukan oleh para ahli Budha India Dignāga 
dan Dharmakirti. Teori cahaya optik juga sudah 
dikembangkan oleh seorang ahli sains Islam, Ibn al-Haitham 
(Alhazen); Astrolabe ditemukan oleh ahli astronomi Persia 
Muhammad al-Fazari; dan kekurangan-kekurangan yang 

sangat    penting    dalam    sistem    ptolomeus  juga  sudah  
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ditemukan oleh ilmuwan Persia Nasir al-Din Tusi. Akan tetapi, 
sains sebagai cabang disiplin ilmu terjadi pada masa Eropa 
abad pertengahan—sejak abad 12 hingga 13 Masehi, 
didasarkan pada karya-karya sains dari Aristoteles, yang 
sebenarnya banyak didasarkan dan dipengaruhi oleh karya-
karya sains dari para ilmuwan India dan Persia yang sampai 
ke Eropa ketika ekspansi kekuasaan Islam.  

Sementara pendidikan sains sebagai disiplin pendidikan 
bidang studi, mulai dikaji dan dikembangkan pada tingkat 
perguruan tinggi pada abad 20. Awalnya, konsep pendidikan 
matematika difokuskan pada proses-proses sains yang sangat 
ketat berdasarkan scientific method, and critical thinking. 
Pendekatan ini mengakibatkan standar kualitas pendidikan 
sains di Amerika berada di bawah negara-negara lain dalam 
ranking internasional. Perubahan dalam sistem pendidikan 
sains di Amerika terjadi pada paruh kedua tahun 1960an, 
ketika terjadi reformasi pendidikan setelah Uni Soviet 
berhasil meluncurkan satelie Sputnik tahun 1957. 
Selanjutnya, pada tahun 1990an U.S. National Academy of 
Sciences dari U.S. National Academies merumuskan National 
Science Education Standards, yang lebih difokuskan pada 
pembelajaran berbasis inkuiri. Para pialang bisnis seperti Bill 
Gates pemimpin perusahaan Microsoft juga menekankan 
agar pendidikan sains lebih ditekankan karena menurutnya 
Amerika menghadapi “risks losing its economic edge”. 

e)  Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences Education) 

Pendidikan ilmu-ilmu sosial adalah cabang disiplin 
pendidikan bidang studi dan pendidikan guru bidang studi 
yang mengkaji dan memberikan pendidikan tentang teori, 
metode, dan praktik keilmuan pendidikan ilmu-ilmu sosial, 
meliputi konsentrasi/spesialisasi bidang kajian: (1) 
pendidikan kewarganegaraan (citizenship education);     
(2) pendidikan tatanegara (civic education); (3) 
pendidikan   sejarah  (history  education);  (4)   pendidikan  
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sosiologi (sociology education); (5) pendidikan antropologi 

(anthropology education); (6) pendidikan ekonomi 
(economics education); meliputi konsentrasi/spesialisasi 
bidang-bidang kajian: (1) pendidikan ekonomi-bisnis 
(business economics education) atau tata buku/akuntansi; 
(b) pendidikan tata perkantoran (office administration 
education); (c) pendidikan ekonomi dan koperasi (economics 
and cooperation education); dan (d) pendidikan tata niaga 

(marketting administration education); dan (7) pendidikan 

geografi (geography education). 

Disiplin ilmu-ilmu sosial sudah dikaji dan dikembangkan 
sejak masa peradaban India, Cina, Mesir, dan Yunani Kuno. 
Akan tetapi, pendidikan ilmu-ilmu sosial sebagai cabang 
disiplin pendidikan bidang studi dan pendidikan guru bidang 
studi mulai dikaji dan dikembangkan di tingkat universitas 
sejak akhir dasawarsa abad 19 dan awal abad 20. Sebagai 
cabang disiplin ilmu bidang studi, pendidikan ilmu-ilmu sosial 
diintegrasikan dalam kajian ”Social Science Education” dan 
”Social Studies”. Para pakar yang banyak berjasa dan 
berpengaruh terhadap perkembangan disiplin pendidikan 
ilmu-ilmu sosial di tingkat universitas di antaranya: John 
Dewey, Arthur William Dunn, Kolonel Francis Wayland Parker 
(1837-1902), Henry Johnson, Rolla M. Tyron. 

Sosiologi sebagai disiplin ilmiah yang dikaji di       
tingkat universitas terjadi sejak paruh kedua abad 19 oleh 
oleh Frank Wilson Blackmar (1854--1931) dari University      
of Kansas, Lawrence, dalam sebuah kuliahnya berjudul 
“Elements of Sociology” tahun 1890 (kuliah tertua tentang 
sosiologi di Amerika). Para ilmuwan yang banyak berjasa   
dan berpengaruh terhadap perkembangan awal sosiologi 
sebagai disiplin ilmu (disebut sosiologi klasik) di antaranya 
adalah Karl Marx (1818–1883), Ferdinand Tönnies           
(1855--1936), Émile Durkheim (1858–1917), Vilfredo     
Pareto (1848–1923), dan Max Weber—nama lengkapnya 
Maximilian Carl Emil Weber (1864--1920). Sosiologi      
sebagai disiplin ilmu mandiri dikembangkan bersamaan 
dengan   ketika    Eropa    Barat    dihadapkan  pada persoalan  
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modernitas dan modernisasi, yaitu industrialisasi dan 
urbanisasi. Kata Sosiologi sendiri, pertama kali digunakan 
oleh filosof Perancis Auguste Comte—nama lengkapnya 
Isidore Marie Auguste François Xavier Comte-- (1798--1857) 
pada tahun 1838. Departemen Sejarah dan Sosiologi pertama 
di dunia didirikan pada tahun 1891 di University of Kansas 
didirikan; dan menjadi departemen sendiri, yaitu 
Departemen Sosiologi pada tahun 1892 oleh Albion W. Small 
di University of Chicago, yang pada tahun 1895 juga 
menerbitkan American Journal of Sociology. Departemen 
Sosiologi pertama didirikan di Eropa oleh Émile Durkheim--
pendiri L'Année Sociologique (1896)--pada tahun 1895 di 
University of Bordeaux; di Inggris pada tahun 1904 di London 
School of Economics and Political Science (juga sebagai 
penerbit British Journal of Sociology); di Jerman pada tahun 
1919 oleh di Max Weber di Ludwig Maximilians University of 
Munich; dan di Polandia pada tahun 1920 oleh Florian 
Znaniecki. 

Antropologi sebagai disiplin ilmiah yang dibedakan 
secara tegas dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang lain, dimulai 
dari karya Franz Boas and Bronislaw Malinowski pada akhir 
abad 19 dan awal abad 20. Selain kedua ilmuwan tadi, para 
pakar yang banyak berjasa dan berpengaruh terhadap 
perkembangan antropologi sebagai disiplin ilmu di 
antaranya: Émile Durkheim, Marcel Mauss, Eric Wolf, Claude 
Lévi-Strauss, Johann Gottfried Herder, Wilhelm Dilthey, 
Antonio Gramsci, dan Michel Foucault (dari Perancis); John 
Wesley Powell, Frank Hamilton Cushing. Lewis Henry 
Morgan, Franz Boas, Alfred Kroeber, Robert Lowie, Edward 
Sapir, Lloyd Fallers, Clifford Geertz, dan Ruth Benedict (dari 
Amerika); Alfred Reginald Radcliffe-Brown, dan Bronislaw 
Malinowski (dari Inggris); Fathers LeClercq, Le Jeune, George 
Mercer Dawson, dan Sagard (dari Kanada); dll. 

Sejarah sebagai disiplin ilmiah, juga sudah dikaji    
dan dikembangkan di tingkat universitas sejak abad 19  
dan   20.   Akan   tetapi   sejarah sudah dikaji sejak sebelum  
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abad Masehi, oleh Herodotus Halicarnassus (484 BC – ca.425 
BC), yang juga dikenal sebagai “the father of history”. Kajian 
sejarah secara ilmiah pertama kali dilakukan oleh Thucydides 
(ca. 460 BC – ca. 400 BC) dalam karyanya “History of the 
Peloponnesian War”; kemudian oleh sejarawan Islam Ibn 
Khaldoun pada abad 14 M dalam karyanya yang monumental 
“Al-Muqaddimah”. Para pakar yang banyak berjasa dan 
berpengaruh terhadap perkembangan sejarah sebagai 
disiplin ilmu di antaranya: Leopold von Ranke, Lewis 
Bernstein Namier, Geoffrey Rudolph Elton, G.M. Trevelyan, 
A.J.P. Taylor, dan Richard J. Evans. 

Ekonomi sebagai bidang kajian ilmiah pertama kali 
dilakukan oleh Aristoteles. Pendekatan ilmiah Aristoteles 
dalam studi ekonomi ini pada masa selanjutnya masih 
berpengaruh kuat pada kajian-kajian ekonomi dari kelompok 
Austrian School, seperti Adam Smith (1723-1790)--“the father 
of modern economics”—David Hume, John Stuart Mill, John 
Ruskin, dan Alfred Marshall. Di antara para pakar ekonomi 
kelompok Austria tersebut, Adam Smith yang pertama kali 
memberikan definisi ilmiah tentang ekonomi dalam karya 
seminalnya tahun 1776 berjudul “The Wealth of Nations”. 
Smith waktu itu menamakan ekonomi sebagai ”ekonomi 
politik” (political economy), yaitu studi tentang kemakmuran 
(study of wealth). Sejak Adam Smith atau akhir abad 19 itu 
pula, ekonomi mulai dikaji di tingkat universitas sebagai 
disiplin ilmiah. Smith mendefinisikan ekonomi (ekonomi 
politik) sebagai berikut: 

Political economy, considered as a branch of the science 
of a statesman or legislator, proposes two distinct objects: 
first, to supply a plentiful revenue or product for the 
people, or, more properly, to enable them to provide such 
a revenue or subsistence for themselves; and secondly, to 
supply the state or commonwealth with a revenue 
sufficient for the public services. It proposes to enrich 
both the people and the sovereign. 
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Pada tahun 1870, pakar ekonomi lain dari kelompok 
Sekolah Austria, Alfred Marshall—ekonom neo-klasik—mulai 
mempopulerkan istilah ”economics” sebagai pengganti istilah 
”ekonomi politik” dari Smith. Alfred Marshall secara informal 
juga memberikan definisi ilmu ekonomi sebagai "the study of 
man in the ordinary business of life". Akan tetapi, hingga 
abad 19 istilah ekonomi politik masih tetap digunakan oleh 
Adam Smith, David Ricardo dan Karl Marx, yang dikenal 
sebagai pemikir-pemikir utama dan peletak dasar teori 
ekonomi klasik, yang memfokuskan kajiannya pada dinamika 
atau pertumbuhan ekonomi pasar dan cara kerja pasar 
berdasarkan prinsip kebebasan ekonomi dan gagasan 
tentang kompetisi bebas dan laissez-faire. 

Memasuki abad 20, disiplin ilmu ekonomi semakin 
meningkat, melalui kajian-kajian ilmiah di antaranya oleh 
Lionel (1898--1984) yang juga memberikan definisi baru ilmu 
ekonomi dalam karyanya “Essay on the Nature and 
Significance of Economic Science” (1932). Menurutnya, ilmu 
ekonomi adalah "the science which studies human behaviour 
as a relationship between ends and scarce means which have 
alternative uses." Definisi Robbins ini merupakan definisi 
pertama tentang ekonomi modern dan yang secara lebih 
spesifik memberikan batasan terhadap substansi bidang 
kajian ilmu ekonomi modern. Sungguhpun definisi Robbins 
ini belum umum digunakan dalam buku-buku teks ilmu 
ekonomi dewasa ini, namun essainya merupakan salah satu 
karya yang banyak dirujuk dalam karya-karya di bidang 
metodologi dan filsafat ekonomi pada periode 1932—1960, 
serta menjadi rujukan ilmu ekonomi modern. Selain itu, 
Robbins pula yang secara instrumental mengubah tradisi 
pemikiran ekonomi Anglo-Saxon Marshallianisme ke dalam 
tradisi pemikiran Eropa Kontinental. 

Sejak sekitar tahun 1960an, disiplin ilmu ekonomi 
semakin berkembang pesat dengan beberapa tradisi 
pemikiran ekonomi, yaitu: ekonomi perilaku, ekonomi positif,  
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ekonomi normatif, ekonomi neo-klasik, dan ekonomi 
modern. Disiplin ilmu ekonomi juga memiliki berbagai 
spesialisasi bidang kajian sub-disiplin ilmu, seperti: ekonomi 
internasional, ekonomi perkembangan, ekonomi perusahaan, 
ekonomi lingkungan, ekonomi industri, ekonomi publik, 
psikologi ekonomi, sosiologi ekonomi, ekonomi institusional, 
geografi ekonomi, ekonomi informasi, dan ekonomi 
keamanan. 

Geografi sebagai disiplin ilmiah dalam rumpun ilmu-
ilmu sosial merupakan sub-disiplin ilmu yang paling tua, dan 
sering dianggap sebagai "mother of all sciences" (biologi, 
antropologi, geologi, matematika, astronomi, kimia, dll) 
karena aspek-aspek lain dari manusia dan bumi sebagai dunia 
huniannya telah mengarahkan ilmu-ilmu lain mendapatkan 
objek kajiannya. Geografi sebagai disiplin ilmu dapat dilacak 
awal perkembangannya dari ilmuwan Yunani Kuno. Tulisan 
tentang geografi pertama kali dibuat pada abad ke 8 SM oleh 
Homer (the founder of geography) dalam bentuk karya sastra 
berjudul “Iliad” dan “Odyssey”; Thales of Miletus; 
Anaximander (pencipta peta berskala dan memberikan 
pengantar tentang gnomon Yunani Kuno). Hecataeus, 
Herodotus, Pythagoras, Eudoxus of Cnidus; dan Parmenides, 
Pythagoras, Anaxagoras (yang menyatakan bahwa dunia 
adalah bulat dan bidang eclipse bumi) yang selanjutnya 
dilakukan uji empirik oleh Plato dan Aristoteles; Eratosthenes 
(orang pertama yang mengestimasi radius bumi); Hipparchus 
(orang pertama yang membuat sistem garis lintang dan bujur 
lengkap dengan berdasarkan besaran derajat dan 
menit/derajat menggunakan sistem sexagesimal yang diambil 
dari matematika Babilonia); Ptolomeus  (pencipta atlas 
secara rinci) yang dikembangkan dari hasil karya Hipparchus 
yang menggunakan sistem grid dalam petanya dan 
mengadopsi sebuah ukuran panjang 56.5 miles untuk satu 
jenjangnya. Khasanah keilmuan klasik geografi Yunani Kuno 
ini kemudian oleh para ilmuwan Islam seperti al-Idrisi, Ibn 
Battuta, dan Ibn Khaldun dikembangkan lebih jauh dan 
dikoreksi. 
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Geografi menjadi dikenal di Eropa berkat catatan 
perjalanan Marco Polo (1254–1324) dari Venesia yang 
berhasil mengoreksi kekeliruan dari geografi Ptolomeus 
tentang Eropa. Pada abad 16 dan 17 Bernhardus Varenius 
dan Gerardus Mercator berhasil membuat rincian geografi 
dunia yang lebih akurat di dalam karyanya “Geographia 
Generalis”, sekaligus merupakan contoh pertama studi baru 
dan luas tentang geografi secara ilmiah. Pada abad 18, 
geografi semakin dikenal di Eropa dan menjadi sebuah 
disiplin ilmu tersendiri dan menjadi bagian dari kurikulum 
tipikal universitas di Eropa (khususnya Paris dan Berlin). Akan 
tetapi di Inggris, geografi masih dipandang sebagai sebuah 
sub-disiplin dari disiplin yang lain (ilmu sosial). 

Studi geografi semakin modern setelah Alexander von 
Humboldt (1769–1859) dari Berlin berhasil menulis sebuah 
karya besar dalam studi geografi ”Kosmos: a sketch of a 
physical description of the Universe” yang diterbitkan tahun 
1845. pada tahun In 1877 Huxley juga menerbitkan buku 
“Physiography” berdasarkan filosofi universalitas sebagai 
pendekatan terpadu dalam studi lingkungan, yang 
sesungguhnya merupakan evolusi dari pemikiran Humboldt. 
Sejak Humboldt ini pula (paruh kedua abad 19 dan awal abad 
20) geografi menjadi disiplin ilmu yang kokoh dengan empat 
spesialisasi bidang kajian utama, yaitu: determinisme 
lingkungan, geografi regional. Revolusi kuantitatif, dan 
geografi kritis. Sementara di Amerika, disiplin ilmiah geografi 
baru di tingkat universitas sekitar tahun 1960an. 

Geografi sebagai disiplin ilmu sosial memiliki dua      
sub-disiplin ilmu, yaitu: (1) geografi budaya (cultural 
geography) yang juga disebut geografi manusia (human 
geography), yang mengkaji tentang kebudayaan manusia   
dan pengaruhnya terhadap bumi, meliputi: bahasa, agama, 
makanan, gaya bangunan, daerah-daerah urban,     
pertanian, sistem transportasi, politik, ekonomi, populasi  
dan demografi, dll.; dan (2) geografi fisik (physical 

geography),  yang  mengkaji   tentang   penampakan   bumi  
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secara alamiah (air, udara, dan lapisan-lapisan planet bumi—
atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer); dan hunian 
manusia. 

Pengembangan disiplin ilmu-ilmu sosial dikoordinasikan 
oleh berbagai institusi para pakar ilmu-ilmu sosial dan ilmu 
pendidikan seperti: Social Science Education Consortium 
(SSEC) (Lybarger, 1991:8), American Economic Association 
(AEA), Association of American Geographers (AAG), National 
Council for Geographic Education (NCGE), National Council 
for Geographic Education (NCGE), American Sociological 
Association (ASA), American Anthropological Association 
(AAA), American Political Science Association (APSA), dan 
American Historical Association (AHA), American 
Psychological Association (APA), Organization of American 
Historians (OAH), Joint Council on Economic Education (JCEE), 
yang merupakan institusi-institusi komunitas pakar ilmu-ilmu 
sosial dalam gugus tugas NCC untuk pendidikan “pre-
collegiate” (NCSS, 1989; Barr, Barth, & Shermis, 1977:43). Di 
Indonesia,  pengembangan disiplin ilmu-ilmu sosial di LPTK 
dikoordinasikan bersama antara FPIPS dan HISPIPSI 
(Himpunan Sarjana Pendidikan IPS Indonesia). 

 

f)    Pendidikan Jasmani (Physical Education) 

Pendidikan       jasmani      adalah     cabang      disiplin  

pendidikan bidang studi 
dan pendidikan guru 
bidang studi yang 
mengkaji dan memberikan 
pendidikan tentang teori 
dan praktik dalam 
berbagai konsentrasi/ 
spesialisasi bidang kajian 
sub-disiplin ilmu: 
pendidikan olahraga 
(pendidikan, kepelatihan, 
rekreasi, dll), pendidikan 
kesehatan,  
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pendidikan lingkungan, dan pendidikan penyesuaian jasmani 
(Adapted physical education). 

Sejarah perkembangan pendidikan jasmani sudah 
dimulai sejak peride Yunani Kuno (Sparta dan Athena) dan 
Romawi. Sistem pendidikan jasmani di Sparta didasarkan 
pada prinsip-prinsip pendidikan diktatorial dan difokuskan 
pada latihan keterampilan dasar kemeliteran, sedangkan di 
Athena didasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan 
demokratis dan difokuskan pada latihan pikiran dan jasmani. 
Sementara sistem pendidikan di Romawi difokuskan pada 
atletik dan olahraga-kesenangan. Setelah jeda masa 
kegelapan (the dark age) pendidikan jasmani kembali 
dikembangkan sejak berakhirnya Perang Salib hingga 
Renaissance (1270—1400 M). Pendidikan jasmani di era 
Renaissance tidak jauh berbeda dengan yang dikembangkan 
dewasa ini, akan mengalami kemunduran dalam tahun 
1600an ketika pendidikan jasmani hanya dijadikan untuk 
kegiatan waktu luang. 

Perubahan besar dalam pendidikan jasmani baru 
terjadi sejak tahun 1700an, atas pemikiran dari J.J. Rousseau, 
Johan Simon, dan Guts Muths. J.J. Rousseau adalah orang 
pertama yang menggagas pemikiran ”pendidikan untuk 
umum” (education for the masses) dan memandang bahwa 
bermain sebagai pendidikan (play as being educational). 
Johan Simon adalah guru pendidikan jasmani pertama dan 
meyakini bahwa pendidikan jasmani tidak berbeda dengan 
pendidikan membaca dan menulis. Sedangkan Guts Muths 
adalah orang pertama yang mengembangkan seperangkat 
alat-alat gymnastik dan meyakini bahwa pendidikan jasmani 
sangat penting artinya untuk mengembangkan keterampilan 
sosial. 

Sebagai cabang disiplin pendidikan bidang studi       
yang dikaji di tingkat universitas, pendidikan jasmani    
dimulai sejak tahun 1800an. Pada masa itu pula berbagai 
cabang olahraga baru ditemukan, di antaranya adalah 
olahraga rekreasi. Perkembangan ini berlanjut hingga     
tahun    1900an    dengan    didirikannya   ”National Collegiate  
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Athletic Association” yang berhasil merumuskan peraturan 
tentang atletik, hingga mencapai masa keemasannya pada 
tahun 1920an dan 1930an. Sejak itu pula di dalam pendidikan 
jasmani memasukkan pendidikan olahraga, hingga sekarang.  

Sejak Perang Dunia II, Pendidikan jasmani semakin 
berkembang pesat dengan berbagai sub-disiplin, seperti: (1) 
fisiologi latihan, yang mengkaji sistem tubuh dan reaksinya 
terhadap stress latihan; (2) kinesiologi, yang mengkaji 
bagaimana sistem syaraf menggerakkan struktur tulang 
tubuh; (3) biomekanika, yang mengkaji tubuh manusia 
sebagai sebuah sistem mekanik, dengan menggunakan 
prinsip-prinsip dan aplikasi-aplikasi dari fisika; (4) belajar 
motorik, yang mengkaji perubahan-perubahan yang terjadi 
pada kinerja gerak berkaitan dengan pengalaman dan 
praktik; (5) sosiologi olahraga, yang mengkaji hubungan 
antara struktur, pola, dan organisasi sosial terhadap 
olahraga; (6) psikologi olahraga, yang mengkaji isu-isu dan 
masalah-masalah perilaku dan psikologis dalam olahraga; 
dan (7) pedagogi olahraga, yang mengkaji proses-proses 
pembelajaran dan pelatihan, hasil belajar dan latihan, dan 
muatan kebugaran, pendidikan jasmani, dan pendidikan 
olahraga.  

 

g)  Pendidikan Agama (Religious Education) 

Pendidikan agama adalah cabang disiplin pendidikan 
bidang studi dan pendidikan guru bidang studi yang mengkaji 
dan memberikan pendidikan tentang teori dan praktik 
berkaitan dengan berbagai aspek keagamaan, seperti: 
keyakinan, doktrin, ritual, tradisi, dan upacara keagamaan. 
Konsentrasi/spesialisasi bidang kajian disiplin pendidikan 
agama meliputi: (1) Pendidikan Agama Islam; (2) Ilmu 
Pendidikan Teologi/Agama Katolik atau pendidikan 
Kateketik/katekese; (2) Pendidikan Agama Hindhu; (3) 
Pendidikan Agama Budha; (4) Pendidikan Agama Kristen; (5) 
Kependidikan Islam; dan (6) Pendidikan Bahasa Arab (PBA).   
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Berbeda dengan di dunia Barat-Sekular yang 
memandang dan memposisikan pendidikan agama terpisah 
dari akademia, di dunia Timur—seperti Arab, India, Thailand, 
Jepang, dan China (khusus untuk tingkat kolese)--pendidikan 
agama justru menjadi kajian akademik yang dominan, 
dengan menempatkan agama dalam tiga perspektif kajian, 
yaitu: (1) agama sebagai konstruksi sosial; (2) agama sebagai 
kebenaran progresif; dan (3) agama sebagai kebenaran 
mutlak. Sungguhpun demikian, pendidikan agama di dunia 
Barat masih diberikan. Di Amerika, pendidikan agama 
dijadikan sebagai pendidikan tambahan dan didasarkan pada 
perspektif yang netral dan akademik. Di Kanada sungguhpun 
banyak diwarnai perdebatan, juga tetap diberikan sesuai 
dengan Constitution Act tahun 1867, atau di Quebec sesuai 
Education Act tahun 1998. di beberapa negara Eropa 
pendidikan agama juga didukung oleh negara, terutama 
negara-negara yang penduduknya beragama Lutheran, 
Katolik Roma, atau Kristen Ortodoks. Demikian pula di 
banyak negara federal Jermal yang memiliki sejarah 
keagamaan panjang antara Katolik Roma dan Protestan, 
pendidikan agama diberikan berdasarkan standar-standar 
humanisme. Sementara bagi mereka yang tidak beragama 
Katolik Roma atau Protestan, diberikan pendidikan etika dan 
filsafat. Kecuali bagi penduduk yang beragama Islam tetap 
mengikuti ”Sekolah Qur’an”.  

Situasi yang sama juga terjadi di Austria, yang 
memiliki sejarah yang bersifat multi-nasional, pendidikan 
agama Islam diberikan seperti pada pendidikan Katolik 
Roma, Protestan, atau Kristen Ortodoks. Tetapi bagi 
kelompok minoritas yang beragama Yahudi, Budha, atau 
Latter Day Saints, dapat mengikuti pendidikan etika. Akan 
tetapi, di Perancis, negara tidak memberikan dukungan 
bagi pendidikan agama di sekolah, kecuali pembelajaran 
privat, kecuali di daerah Alsace-Moselle yang secara 
historis pernah dibawah hukum Jerman. Pendidikan agama 
didukung  luas  oleh  negara  terdapat di Inggris, khususnya  
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pendidikan agama Katolik, Gereja Inggris dan Yahudi, akan 
tetapi tidak ada kurikulum nasional untuk pendidikan agama, 
kecuali silabus yang dikembangkan oleh pimpinan pendidikan 
setempat dengan mempertimbangkan keragaman kelompok 
agama, guru, dan konselor setempat. 

 Di Indonesia, disiplin pendidikan agama dikaji dan 
dikembangkan di berbagai perguruan tinggi (universitas, 
institut, dan sekolah tinggi) negeri dan swasta, dengan sub-
sub disiplin kajian seperti disebutkan di atas. Pemerintah 
melalui UU. No. 20/2003 tentang Sisdiknas juga memberikan 
dukungan ketenagaan, fasilitas dan dana bagi pengkajian dan 
pengembangan pendidikan agama di tingkat perguruan 
tinggi.  

 

h) Pendidikan Teknik (Technical Education) dan Pendidikan 

Teknologi (Technology Education) 

“Pendidikan teknik” ber-      
beda dengan ”pendidikan 
teknologi” (technology 

education). Pendidikan teknologi 
memiliki pendekatan yang lebih 
umum daripada pendidikan 
teknik. Pendidikan teknik 
adalah cabang pendidikan 
disiplin pendidikan bidang studi 
dan pendidikan guru bidang 
studi yang mengkaji dan 
memberikan pendidikan tentang 
berbagai   keterampilan   khusus  

dalam suatu berbagai konsentrasi bidang kajian: (1) teknik 
industri;  (2) teknik sipil/bangunan; (3) teknik mesin; (4)      
teknik elektro; (5) teknik komputer; (6) teknik perhotelan/ 
turisme; dll. Pendidikan teknik lebih dekat pada pendidikan dan 
latihan vokasional (Vocational Education and Training/         
VET), juga disebut “Career and Technical Education/CTE)       
yang bertujuan menyiapkan seseorang untuk meniti karier 
tertentu      yang     didasarkan      pada    aktivitas    praktis   atau  
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manual, atau mengembangkan keahlian-keahlian tertentu 
dalam suatu bidang teknik atau teknologi. Dengan demikian, 
pendidikan teknik bisa pada jenjang pendidikan secondary 
(mis. high school, secondary school, atau gymnasium), juga 
bisa pada jenjang pendidikan post-secondary, atau disebut 
juga tertiary education, third-stage, third level education, 
atau higher education, yaitu jenjang pendidikan seperti 
kolese dan universitas.  

Pendidikan teknik sebagai pendidikan vokasional 
berkembang sejak abad 20 untuk beberapa bidang 
pendidikan keahlian tertentu seperti mekanik automobil, ahli 
patri (welder). Sejalan dengan semakin terspesialisasinya 
pasar kerja dan kebutuhan ekonomi, maka pendidikan teknik 
semakin meluas dan jenjang pendidikannya pun ditingkatkan 
hingga jenjang pendidikan post-secondary yang secara 
khusus disediakan oleh sebuah institut teknologi atau oleh 
kolese komunitas setempat. Bahkan memasuki abad 21, 
pendidikan teknik sebagai pendidikan vokasional semakin 
terdiversifikasi, meliputi semua bidang keahlian industri 
seperti: perumahan, turisme, teknologi informasi, layanan 
pemakaman dan kosmetik, maupun kerajinan-kerajinan 
tradisional, dan industri-industri penginapan. 

Pendidikan teknologi atau lazim singkat ”tech ed” 
adalah cabang pendidikan disiplin pendidikan bidang studi 
dan pendidikan guru bidang studi yang mengkaji dan 
memberikan pendidikan dan evaluasi terhadap teknologi 
sebagai salah satu upaya manusia membangun dan 
mengubah dunia fisik sesuai dengan kebutuhan dan 
kepentingannya. Sebagai disiplin pendidikan bidang studi, 
pendidikan teknologi mengkaji berbagai upaya dan 
kemampuan manusia mengembangkan berbagai teknik 
manipulasi dalam upayanya membangun dan mengubah 
dunia fisik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. 
Sebagai disiplin pendidikan guru bidang studi, pendidikan 
teknologi memberikan kepada guru bekal pengetahuan     

dan     teknik - teknik    untuk     mengembangkan    ”melek  



 51 

teknologi” (technological literacy) dan melakukan 
evaluasi terhadap teknologi melalui berbagai aktivitas 
laboratorium di sekolah. Selain itu, juga diberikan program-
program pendidikan yang diarahkan pada pengembangan 
soft skills dan memahami bagaimana kerja sistem.  

Di Australia, pendidikan teknologi disebut ”technacy 
education” yaitu suatu pendekatan inovatif terhadap 
pendidikan teknologi yang bertujuan memberikan 
kemampuan untuk mengerti, mengaplikasikan, dan 
mengkomunikasikan secara kreatif dan menemukan solusi-
solusi teknologis secara berimbang didasarkan pada 
pengertian terhadap faktor-faktor kontekstual yang terlibat. 
Pendidikan teknologi berawal dari program-program 
Industrial Arts (juga dikenal sebagai shop classes, turunan 
dari kata workshop) dan Manual Training. Industrial Arts 
adalah istilah yang digunakan pada akhir abad 20 untuk 
program pendidikan fabrikasi objek-objek seperti kayu 
dan/atau besi dengan menggunakan tangan, kekuatan, atau 
peralatan mesin.  

 

2. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Primary/Elementary 

Teacher Education) 

Pendidikan guru 
sekolah dasar adalah 
cabang disiplin pendidikan 
keguruan yang mengkaji 
secara interdisipliner teori, 
metodologi, dan praktik 
berbagai aspek ilmu      
dan profesi keguruan     
(filsafat, evaluasi/asesmen,  

kurikulum, teknologi pembelajaran, administrasi, dll) untuk 
satuan pendidikan SD. Tujuan dari disiplin  pendidikan  guru SD 
adalah: (1) mengkaji, menetapkan, membangun, memengelola, 
dan  mengembangkan  domain-domain atau objek-objek formal  
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ilmu dan profesi keguruan untuk satuan pendidikan SD; (2) 
menetapkan, merumuskan dan mengembangkan organized 
body of knowledge disiplin ilmu keguruan atau profesi 
kependidikan untuk guru SD; dan (3) mengkaji, menetapkan, 
merumuskan, dan mengembangkan “materi-materi pokok” 
(subject matters) kurikulum untuk satuan pendidikan SD yang 
dipilih, dirumuskan dan dikembangkan dari organized body of 
knowledge disiplin ilmu/profesi keguruan; dan (4) 
menghasilkan guru SD sebagai tenaga-tenaga ahli 
kependidikan pada jenjang pendidikan S1 (Sarjana), S2 
(Magister), dan S3 (Doktor Pendidikan: Dr., Ed. D., atau D. 
Ed., Doktor Filfasat: D.Phil. atau Ph.D; atau Doktor Pedagogi: 
Ped.D.) yang mampu menguasai, mengembangkan, dan 
menerapkan keahlian atau profesi keguruannya pada satuan 
SD. 

Di Indonesia, pendidikan Guru SD pada jenjang 
pendidikan tinggi mulai diselenggarakan sejak tahun 1990, 
berdasarkan UU Nomor 2/1989 tentang Sisdiknas pasal 28 
ayat (2) yang menyatakan bahwa “untuk dapat diangkat 
sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan 
harus beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa, berwawasan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 
serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar”; dan 
pasal 28 ayat (3) yang menyatakan bahwa “pengadaan guru 
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya 
diselenggarakan melalui lembaga pendidikan tenaga 
keguruan”. Sesuai Kepmendikbud No. 0854/0/1989 tentang 
"Pengadaan dan Penyetaraan Guru Sekolah Dasar" 
khususnya Bab V pasal 5 dan Kepmendiknas nomor 
123/U/2001 tanggal 13 Juli 2001 tentang “Pedoman 
Pengangkatan Guru” pasal 2 ayat (1) “kualifikasi sebagai 
tenaga pengajar untuk Sekolah Dasar adalah lulusan DII PGSD 
Prajabatan dan Penyetaraan ”.  

Menurut SK Mendikbud No. 0854/0/1998, SK Dirjen 
Dikti No. 16/DIKTI/Kep/1990, No. 400.b/DIKTI/Kep/1992, dan 
Surat Dirjen Dikti No: 1844/D/T/2005, Program DII PGSD 
Prajabatan (pre-service training) adalah program DII PGSD 
yang diselenggarakan oleh LPTK-LPTK negeri dan swasta 
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secara reguler bagi para lulusan SPG/SGO/SLTA yang 
sederajat yang belum berstatus/diangkat /menjabat sebagai 
guru SD. Program DII PGSD dalam Jabatan (in-service 
training) atau disebut juga DII PGSD Penyetaraan, adalah 
program DII PGSD yang diselenggarakan oleh LPTK bagi para 
lulusan SPG/SGO/SLTA lain yang sederajat (SMU, MA, SMK) 
yang sudah berstatus/menjabat sebagai guru SD. Pengertian 
“sudah berstatus/menjabat sebagai guru SD” adalah bahwa 
yang bersangkutan telah berstatus/diangkat/bertugas 
sebagai guru PNS di SD atau guru Non-PNS di SD. Termasuk 
dalam pengertian guru Non-PNS adalah GTT (Guru Tidak 
Tetap) di SD negeri/swasta yang diangkat/bertugas 
berdasarkan SK Kepala SD atau Ketua yayasan, atau Guru 
Kontrak dan atau Guru Bantu di SD negeri/swasta yang 
diangkat/bertugas berdasarkan SK 
Gubernur/Bupati/Walikota, Mendiknas, atau kepala instansi 
lain yang berwenang untuk mengangkat/menugaskan 
sebagai guru SD.  

Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) yang 
diberi ijin dan kewenangan untuk menyelenggarakan 
program DII PGSD Prajabatan dan dalam Jabatan atau 
Penyetaraan sejak tahun 1990 sd 2006, sesuai SK Mendikbud 
No. 0854/0/1998, SK Dirjen Dikti No. 16/DIKTI/Kep/1990, No. 
400.b/DIKTI/Kep/1992, dan Surat Dirjen Dikti No: 
1844/D/T/2005 seluruhnya berjumlah 50 LPTK negeri dan 
swasta, dengan rincian: (1) untuk program DII PGSD 
Prajabatan sebanyak 49 LTPK, dan (2) untuk program DII 
PGSD dalam Jabatan atau Penyetaraan hanya satu LTPK, 
yaitu FKIP Universitas Terbuka.  

Sehubungan dengan terbitnya UU 14/2005 tentang 
Guru dan Dosen pasal 9 dan PP No. 15/2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan pasal 29 ayat (2) sub a yang menetapkan 
bahwa kualifikasi akademik pendidik/guru pada SD/MI, atau 
bentuk lain yang sederajat adalah “sarjana (S1) atau diploma 
empat (DIV)”, dan dengan demikian, maka mulai tahun 2007 
program DII PGSD pra-jabatan dan penyetaraan dinyatakan 
“phasing out” dan tidak menerima mahasiswa baru. Sejalan 
dengan ketentuan baru tersebut, maka sejak tahun 2002  
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Dirjen Dikti membuka berbagai modus pendidikan S1 PGSD, 
yaitu: 

• Pada tahap awal (2002), ada tujuh LPTK yang mendapatkan 
ijin ujicoba penyelenggaraan program S1-PGSD, yaitu: 
Universitas Terbuka, Universitas Negeri Jakarta, Universitas 
Yogyakarta, Universitas Negeri Malang, Universitas 
Pendidikan Indonesia, Universitas Sebelas Maret, dan 
Universitas Katolik Atmajaya. Ijin tersebut selanjutnya 
diperluas kepada 11 LPTK lain, yaitu: UNNES, UNDANA, 
UNLAM, UKSW, UHAMKA, UNISMUH Makasar, UAJ Jakarta, 
UNPATTI, UNG, UNHALU, dan UNEJ.  

• Pada tahun 2006 dibuka Program Pendidikan Guru SD 
terintegrasi (S1-PGSD Terintegrasi) yang ditawarkan melalui 
Program Hibah Kompetisi (PHK). Program  ini terdiri dari dua 
jenis program, yaitu:  

• Program S1 Pendidikan Profesional Guru SD Terintegrasi 
dengan Ikatan Dinas dan Berasrama untuk memenuhi Guru 
SD di daerah khusus yang disebut Program PGSD-A. 
Berdasarkan hasil penilaian, Dirjen Dikti di dalam 
pengumuman Nomor: 2963/D/T/2006, tanggal 10 Agustus 
2006 menetapkan 13 dari 18 LPTK yang berhak 
menyelenggarakan program ini, yaitu: LPTK penyelenggara 
program ini adalah: Universitas Bengkulu, Universitas 
Negeri Manado, Universitas Negeri Malang, Universitas 
Cenderawasih, Universitas Pendidikan Indonesia, 
Universitas Palangkaraya, Universitas Negeri Surabaya, 
Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Yogyakarta, 
Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Makassar, 
Universitas Sriwijaya, dan Universitas Negeri Medan. 

• Program S1 Pendidikan Profesional Guru SD          
Terintegrasi untuk mahasiswa reguler yang disebut  
Program PGSD–B. Berdasarkan hasil penilaian, Dirjen     
Dikti di dalam pengumuman Nomor: 3016/D/T/2006, 
tanggal 14 Agustus 2006 menetapkan lima dari 28           
LPTK yang berhak menyelenggarakan program ini,         

yaitu:   Universitas   Lampung   (UPP Metro),   Universitas  
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Sebelas Maret, Universitas Tanjungpura, IKIP Negeri 
Singaraja, dan Universitas Mataram. 

• Program S1 PGSD (inservice training) dengan sistem 
Pendidikan Jarak Jauh yang diselenggarakan oleh 10 LPTK, 
yaitu: UNSRI, UAJ, UPI, UNY, UM, UMM, UNTAN, UNM, 
UNDANA, dan UNCEN.  

Tidak seperti di negara lain, seperti Eropa dan Amerika, 
pendidikan guru SD/MI untuk jenjang S2 (Magister Pendidikan) 
apalagi S3 (Doktor Pendidikan: Dr., Ed. D., atau D. Ed., Doktor 
Filfasat: D.Phil. atau Ph.D atau Doktor Pedagogi: Ped.D.)) masih 
belum dikembangkan di Indonesia, kecuali bagi para dosen LPTK 
guna memenuhi kebutuhan bagi peningkatan kualifikasi pendidikan 
para dosen Program Pendidikan Guru SD (S1-PGSD) dan S1-PGSM. 
Program pendidikan ini terdiri dari:  

• Program Pendidikan Guru SD bidang studi (S2-PGSD Bidang 

Studi) yang dibuka tahun 1995 pada Program Sarjana di dua 
LPTK, yaitu: IKIP Bandung (kini Universitas Pendidikan 
Indonesia) untuk konsentrasi Pendidikan IPS-SD dan 
IPA/Sains; dan IKIP Malang (kini Universitas Negeri Malang) 
untuk konsentrasi Pendidikan Bahasa Indonesia-SD dan 
Matematika-SD. 

• Program Pendidikan Dasar (S2-Dikdas) yang baru dibuka pada 
tahun 2006, pada Program Sarjana di tiga LPTK, yaitu: 
Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Yogyakarta, 
dan PascasarjanaUniv. Negeri Jakarta (Pengumuman Dirjen 
Dikti 3022/D/T/2006 tanggal 15 Agustus 2006). 

Berikut adalah salah satu contoh matakuliah yang 
diberikan dalam pendidikan guru SD di Western Washington 
University Woodring College of Education (www.wce.wwu.edu). 
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3. Pendidikan Guru untuk Anak Usia Dini (Early Chilhood 

Teacher Education) 

Pendidikan guru untuk anak usia dini adalah cabang disiplin 
pendidikan keguruan yang mengkaji secara interdisipliner teori, 
metodologi, dan praktik berbagai aspek ilmu dan profesi 
keguruan (filsafat, evaluasi/asesmen, kurikulum, teknologi 
pembelajaran, administrasi, dll) untuk satuan PAUD (TK/RA, 
Penitipan Anak, Kelompok Bermain).  Tujuan  dari  disiplin  
pendidikan  guru  PAUD  adalah: (1) mengkaji,  menetapkan,  
membangun,  mengelola, dan mengembangkan domain-domain 
atau objek-objek formal ilmu dan profesi keguruan untuk satuan 
pendidikan PAUD; (2) menetapkan, merumuskan dan 
mengembangkan organized body of knowledge disiplin ilmu 
keguruan atau profesi kependidikan untuk guru PAUD; dan (3) 
mengkaji, menetapkan, merumuskan, dan mengembangkan 
“materi-materi pokok” (subject matters) kurikulum untuk satuan 
pendidikan PAUD yang dipilih, dirumuskan dan dikembangkan 
dari organized body of knowledge disiplin ilmu/profesi keguruan; 
dan (4) menghasilkan guru PAUD sebagai tenaga-tenaga           

ahli kependidikan pada jenjang pendidikan S1 (Sarjana),          
S2   (Magister),   dan   S3   (Doktor   Pendidikan:   Dr.,  Ed.  D.,  
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atau D. Ed., Doktor Filfasat: D.Phil. atau Ph.D atau Doktor 
Pedagogi: Ped.D.) yang mampu menguasai, mengembangkan, 
dan menerapkan keahlian atau profesi keguruannya pada satuan 
PAUD. 

Seperti pada pendidikan guru SD, di dalam pendidikan guru 
untuk anak usia dini para mahasiswa diberikan dasar-dasar 
keilmuan, metodologi, dan praktik pendidikan untuk anak usia 
dini dengan fokus pada pengembangan secara terintegrasi empat 
aspek kependidikan, yaitu “physical, intelligence/cognitive, 
emotional, and social education (PIES)”.  

• Pengembangan fisik, berkenaan dengan pengembangan 
kemampuan kontrol dan koordinasi motorik halus dan kasar.  

• Pengembangan intelegensi/kognitif, berkenaan dengan 
pengembangan kemampuan berpikir dan bertindak; 
menggunakan rangsangan visual dan bunyi, khususnya dalam 
menguasai bahasa; dan kemampuan bertukar pikiran dan 
tindakan; daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, 
kecerdasan spiritual; 

• Pengembangan emosi, berkenaan dengan pengembangan 
persepsi dan sensorik, seperti: kemampuan fungsi-fungsi 
perasaan/kesadaran dan kontrol; proses pemerolehan 
informasi; reaksi terhadap perasaan/emosi dalam berbagai 
situasi; sikap dan perilaku serta agama. 

• Pengembangan sosial, berkenaan dengan pengembangan 
identitas diri; sosialisasi diri; dan kesadaran diri sebagai 
makhluk sosial.  

Dasar-dasar filosofis dan teoretik PGAUD merentang 
dari tradisi behaviorisme (John B. Watson, B. F. Skinner and 
Edward Thorndike); tradisi maturasionisme (Jacques Rousseau 
and Maria Montessori); tradisi perkembangan sosial-emosional 
(Sigmund Freud dan Erik Erikson); hingga tradisi 
konstruktivisme (Jean Piaget dan Lev Vygotsky); atau integrasi 
tradisi maturasionisme dan konstruktivisme (Reggio Emilia). 

Pendidikan guru untuk anak usia dini pada jenjang 
pendidikan tinggi di Indonesia dimulai pada tahun 1990an    
untuk   jenjang   Diploma   II,   dan  untuk  jenjang S1 baru dimulai  
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pada tahun 2006, demikian pendidikan guru untuk anak usia 
dini pada jenjang pendidikan tinggi untuk jenjang S2 
(Magister) hanya ada di beberapa LPTK, seperti: Universitas 
Pendidikan Indonesia, dan Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

4.  Pendidikan Guru Untuk Anak dengan Kebutuhan Khusus 

(Special Education) 

 Pendidikan guru untuk anak dengan kebutuhan khusus 
(special education) atau ada yang menyebut pendidikan 
eksepsional (exeptional education atau Exceptional Student 
Education) adalah cabang pendidikan keguruan yang 
mengkaji teori dan praktik pengembangan aspek-aspek 
kependidikan yang didesain untuk membantu siswa yang 
memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu (singular needs) 
karena memiliki kelainan atau ketakmampuan (disabilities) 
atau memiliki bakat tertentu yang memerlukan pendekatan-
pendekatan khusus, sarana, perlindungan atau dukungan di 
dalam suatu sistem pendidikan regular atau khusus.  

Pendidikan guru untuk anak dengan kebutuhan 
khusus memiliki dua sub-cabang disiplin pendidikan 
keguruan, yaitu: (a) pendidikan guru untuk anak berkelainan 
(disabled education); dan (b) pendidikan guru untuk anak 
berbakat (gifted education).  

 

(5.   Pendidikan Guru untuk Anak Berkelainan (disabled 

education) 

Pendidikan guru untuk anak 
berkelainan—atau di Indonesia 
disebut pendidikan guru sekolah 
luar biasa (PGSLB)--sebagai cabang 
disiplin ilmu pendidikan yang 
mengkaji secara interdisipliner teori, 
metodologi, dan praktik 
pengembangan aspek-aspek 
kependidikan     untuk      membantu  
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siswa yang memiliki kebutuhan-kebutuhan  tertentu  
(singular needs)  atau memiliki kelainan tertentu (disabilities), 
seperti: memiliki keberbedaan kemampuan belajar, 
mengalami gangguan kesehatan mental, atau ketakmampuan 
fisikal atau perkembangannya). Pendidikan guru untuk anak 
berkelainan ini mulai dikaji dan dikembangkan pada jenjang 
pendidikan tinggi di dunia sekitar tahun 1930/1940an.  

Filosofi yang mendasari pendidikan guru anak 
berkelainan adalah bahwa setiap anak, juga anak yang 
berkelainan, sama-sama memiliki hak dan dukungan untuk 
mendapatkan akses pendidikan melalui modifikasi 
kurikulum, suplemen perangkat atau alat bantu 
pembelajaran, dan provisi fasilitas-fasilitas khusus yang 
memungkinkan mereka mampu berpartisipasi di dalam 
lingkungan pendidikan untuk mengoptimalnya kemampuan 
yang dimiliki, mempertemukan kebutuhan-kebutuhan fisikal, 
emosional, intelektual, atau sosialnya sepanjang hayat 
mereka. 

Perlunya pendidikan khusus untuk anak berkelainan 
bermula dari tulisan Jean Marc Gaspard Itard (1774—
1838) berjudul “Mémoire et Rapport sur Victor de 
l'Aveyron“ (Victor, the Wild Child of Averyon) yang ditulis 
pada tahun 1801 dan 1806 berdasarkan pengalaman 
pribadinya menangani seorang anak bernama Victor yang 
hidup terasing di tengah hutan lepas dari kehidupan 
manusia, sehingga memiliki kelainan emosional dan 
berbicara. Berdasarkan tulisan Itard tersebut, kepala 
biarawan setempat dan profesor biologi Perancis, Pierre 
Joseph Bonnaterre (1752–1804) membawa Victor ke 
National Institute of the Deaf untuk diteliti. Dari hasil 
penelitiannya, Bonnaterre menyimpulkan bahwa “Children 
with some human experience before isolation from humans 
are easier to rehabilitate after "discovery". Studi kasus 
Bonnaterre tersebut akhirnya menciptakan pencerahan 
terhadap debat di kalangan pakar tentang perbedaan 

manusia    dan    hewan.    Sejak    keberhasilan    penelitian  
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Bonnaterre, berbagai kelompok keagamaan dan 
kesejahteraan mulai menyediakan pendidikan khusus bagi 
anak berkelainan dalam sistem pendidikannya. Pemerintah 
Perancis pun akhirnya memberikan layanan pendidikan 
khusus bagi anak berkelainan. 

Pada masa selanjutnya, pendidikan khusus untuk anak 
berkelainan tersebut mengalami kemunduran dengan 
adanya ”eugenics movement”, yaitu gerakan dan kebijakan 
sosial yang terjadi pada awal abad 20 yang membenarkan 
tindakan diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak-hak 
asasi manusia di bawah perlindungan negara, seperti 
pembersihan secara paksa (forced sterilization) bagi siapapun 
yang memiliki atau dianggap cacat genetik (genetic defects), 
atau melakukan pemusnahan secara melembaga, dan dalam 
beberapa kasus melakukan pemusnahan ras-ras inferior 
(genocide). Pembenaran tindakan seperti itu dilakukan untuk 
kepentingan "improving human genetic qualities or gene 
pool”. Dengan adanya gerakan eugenics ini, maka pendidikan 
khusus untuk anak berkelainan tidak lagi bertanggungjawab 
melindungi dan mendidik mereka yang berkelainan, karena 
dipandang sebagai kelompok masyarakat lemah (weaken 
society).  

Istilah eugenics sendiri berasal dari kata Yunani eus 
(good or well) dan akhiran “-genēs (born) dengan makna 
awal sebagai “many different things to many different 
people”, dan pertama kali dikemukakan oleh Francis Galton 
dalam bukunya “Inquiries into Human Faculty and Its 
Development” yang terbit tahun 1883, berkenaan dengan 
teori evolusi manusia dan hewan dalam tradisi pemikiran 
Charles Darwin tentang mekanisme seleksi alam.  

 Sejalan dengan adanya pendekatan-pendekatan      
yang lebih ilmiah seperti dalam perspektif behaviorisme, 
kajian tentang anak berkelainan ini kemudian melahirkan 
pengertian baru tentang pendidikan khusus untuk anak 
berkelainan dan visi baru bahwa semua anak dapat dididik, 

tak    menjadi    masalah    apapun    hasil   diagnosis    yang  
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diperoleh. Dimulai dari studi tentang pendidikan khusus 
untuk anak berkelainan yang difokuskan pada anak usia 
sekolah—antara usia 6 atau 7 tahun pada tahun 1970an, 
melalui penelitian tentang  “Early Childhood Intervention” 
dengan mendiagnosis pendidikan khusus dari sejak lahir atau 
diagnosis pertama. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa pendidikan khusus untuk anak berkelainan perlu 
diberikan sejak awal sehingga kepada mereka dapat 
dilakukan apa yang terbaik bagi mereka dan keluarganya.  

Pandangan tentang pendidikan khusus untuk anak 
berkelainan berubah setelah Wolfensberger mengemukakan 
teori ”Normalisation” yang menyatakan bahwa semua orang 
dengan ketakmampuan tunggalnya juga memiliki hak untuk 
hidup normal, termasuk menjadi bagian dari keluarga, masuk 
sekolah dan memperoleh pekerjaan di masyarakat. Teori ini 
kemudian digunakan dalam konsep pendidikan inklusif 
(Inclusive Education), yaitu konsep pendidikan yang 
menegaskan bahwa antara pendidikan reguler dan 
pendidikan khusus untuk anak berkelainan tidak perlu ada 
kesenjangan besar, melainkan sama-sama perlu memberikan 
layanan kepada setiap anak. Pada tahun 1975, Education of 
All Handicapped Children Act (EHA) kemudian memandatkan 
adanya pendidikan bebas dan layak untuk semua orang 
berusia 3—21 tahun. Mandat ini menegaskan bahwa semua 
anak harus sekolah, termasuk mereka yang sering tidak 
menerima manfaat dari sekolah negeri di masa lalu karena 
ketakmampuannya. Prinsip-prinisp ini kemudian diafirmasi 
dan dikukuhkan di dalam Individuals with Disabilities 
Education Act (IDEA), dan Individuals with Disabilities 
Education Improvement Act (IDEIA). Dewasa ini, layanan 
pendidikan untuk anak berkelainan diperluas pada usia 
remaja hingga dewasa, setelah muncul pengertian yang lebih 
baik tentang makna belajar sepanjang hayat.  

Dalam konteks profesional, pendidikan khusus untuk 
anak  berkelainan  di  Amerika  Utara  umumnya  disingkat  



 62 

 

menjadi “Special Ed, SpecEd, SPED, and SpEd”. Perlu dicatat 
pula bahwa istilah ”sped” sering ditafsirkan sebagai suatu 
penghinaan. Di Inggris untuk pendidikan khusus untuk anak 
berkelainan lazim digunakan singkatan ”SEN” (Special 
Education Needs) dalam diskusi-diskusi tentang pendidikan 
khusus. Istilah ini digunakan untuk mendenotasi kondisi 
adanya kebutuhan-kebutuhan pendidikan khusus untuk anak 
berkelainan, yang membutuhkan layanan yang bisa 
memberikan bantuan dan program-program dan staf yang 
dapat mengimpliementasikan program. Tetapi di Skotlandia, 
dalam diskusi-diskusi tentang pendidikan khusus untuk anak 
berkelainan istilah SEN dan varian-variannya tidak secara 
resmi digunakan, melainkan istilah ”Additional Support 
Needs (ASN)”  

Sub-sub disiplin pendidikan khusus untuk anak 
berkelainan meliputi: (1) pendidikan penyesuaian jasmani 
(Adapted Physical Education), terdiri dari 
konsentrasi/spesialiasasi kajian disiplin pendidikan anak 
berkelainan netra, pendidikan anak berkelainan rungu, 
pendidikan anak berkelainan grahita, pendidikan anak 
berkelainan daksa, dan pendidikan anak berkelainan laras; 
(2) pendidikan eksepsional (Exceptional education); dan (3) 
pendidikan inklusif (inclusive education). 

Bidang kajian kurikuler untuk pendidikan khusus untuk 
anak berkelainan meliputi: asesmen; autisme; modifikasi 
perilaku; manajemen kelas; pendidikan anak berbakat; 
pengantar ketakmampuan kesehatan dan fisik; pengantar 
pendidikan khusus; perkembangan dan gangguan 
perkembangan bahasa; kesulitan belajar; gangguan mental 
dan hambatan perkembangan; metode-metode 
pembelajaran untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar; 
administrasi pendidikan khusus; penelitian pendidikan 
khusus. 

Di Indonesia, hingga sekarang program pendidikan 
guru untuk anak berkelainan belum banyak dikembangkan 
pada jenjang pendidikan tinggi/LPTK. Sejauh yang penulis 
bisa akses, di Indonesia hanya satu LPTK yang membuka 
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program pendidikan ini, yaitu Universitas Pendidikan 
Indonesia, dengan lima konsentrasi/spesialiasasi kajian 
disiplin: pendidikan anak tuna netra, pendidikan anak tuna 
rungu, pendidikan anak tuna grahita, pendidikan anak tuna 
daksa, dan pendidikan anak tuna laras. Semuanya pada 
jenjang pendidikan Sarjana (S1), sedangkan untuk jenjang S2 
maupun S3 belum satupun LPTK yang menyelenggarakan. 
Sementara di negara lain, seperti Eropa dan Amerika, 
pendidikan untuk anak berkelainan ini dikaji dan 
dikembangkan hingga jenjang S3 (Doktor Pendidikan: Dr., Ed. 
D., atau D. Ed., Doktor Filfasat: D.Phil. atau Ph.D; atau Doktor 
Pedagogi: Ped.D.). 

 

b) Pendidikan Guru untuk Anak Berbakat (gifted and 

Talented education/GATE) 

Pendidikan guru untuk anak berbakat atau memiliki 
kecerdasan luar biasa adalah cabang disiplin keguruan 
yang mengkaji dan mengembangkan teori, praktik, dan 
prosedur yang khusus digunakan untuk anak-anak 
berbakat atau memiliki kecerdasan luar biasa (gifted or 
talented), yang dicirikan oleh pencapaian hasil tes  
standar  di  atas  rata-rata  atau tinggi dibandingkan anak-
anak lain sebaya nya. Mereka adalah anak-anak atau 
pemuda yang secara motivasional, intelektual atau 
perseptual siap menghadapi tantangan yang tidak 
terdapat di dalam kurikulum standar, melainkan yang 
terdapat di dalam pelajaran-pelajaran yang lebih agresif 
dan mendorong mereka untuk berpartisipasi di dalam 
program tambahan, program unggulan, program lanjutan 
dan pengayaan, atau program percepatan.  

Secara historis, pendidikan untuk anak berbakat 
sudah dikembangkan sejak pada masa Dinasti Tang di Cina 
(+618 SM) ketika anak-anak yang memiliki kelebihan-
kelebihan tertentu dipanggil ke istana untuk mendapatkan 
pendidikan khusus. Akan tetapi, pandangan yang lebih 
umum yang dijadikan rujukan utama tentang pendidikan 

untuk  anak  berbakat  di  Barat  adalah Plato (+ 427–+347 
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SM), yang mengadvokasi perlunya pendidikan khusus 
untuk anak berbakat (Colangelo & Davis, 1997; Davis & 
Rimm, 1989; Hansen & Hoover, 1994). Hal ini terjadi pada 
masa Renaissance, di mana anak-anak yang memiliki 
bakat kreatif seperti seni, arsitektur, dan sastra juga 
mendapat dukungan dari pemerintah dan lembaga-
lembaga swadaya masyarakat.  

Di Amerika, pendidikan untuk anak berbakat mulai 
dikembangkan pada abad 19, pertama kali 
diselenggarakan dalam bentuk promosi terbuka di St. 
Louis Public Schools pada tahun 1868; di Woburn, MA 
tahun 1884; di Elizabeth, NJ tahun 1886; dan di 
Cambridge, MA tahun 1891 (Colangelo & Davis; Piirto). Di 
St. Louis Public Schools pendidikan untuk anak berbakat 
ini direncanakan dalam suatu kurikulum enam lahun 
tetapi dapat diselesaikan tuntas dalam waktu empat 
tahun (Piirto, 1999). Pada tahun 1920, dua pertiga dari 
negara-negara bagian Amerika mulai mengembangkan 
beberapa tipe pendidikan untuk anak berbakat 
(Colangelo and Davis, 1997). 

 Program ini berawal dari tulisan Guy Whipple, 
pimpinan Committee of the Society berjudul "The 
Education of the Gifted" yang diterbitkan oleh University 
of Chicago Press. Buku tersebut memuat ringkasan 
sejarah munculnya minat dan perhatian terhadap 
pendidikan untuk anak-anak berbakat. Akan tetapi, studi 
sistematis tentang hal ini dikembangkan pertama kali 
oleh Dr. William T. Harris, pengawas sekolah di St. Louis, 
dalam laporannya untuk periode 1868-1869 and for 
1871-1873. Menurut Haris, kepada anak-anak berbakat 
pada setiap jenjang perlu dikembangkan program 
percepatan yang memuat berbagai kegiatan atau 
pekerjaan yang lebih menantang dan menghindarkan 
mereka dari kebiasaan-kebiasaan untuk bermalas-
malasan, atau ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan 
konvensional. 

Selama abad 20, pendidikan untuk anak berbakat 
kembali menjadi isu nasional di Amerika, ditandai dengan 
berdirinya berbagai organisasi anak-anak berbakat seperti 
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Mensa (organisasi orang-orang berintelegensi tinggi) 
tahun 1946, American Association for the Gifted tahun 
1947, National Association for the Gifted  tahun 1953, 
dan Association for the Gifted tahun 1959. pada tahun 
1957 ketika Uni Soviet berhasil meluncurkan Sputnik, 
semakin berkembangkan kesadaran terhadap arti penting 
mendidik anak-anak berbakat dalam bidang matematika 
dan sains, yang kemudian melahirkan National Defense 
Education Act tahun 1958 (Piirto, 1999). Tak ketinggalan 
pula pada tahun 1979 dalam Marland Report, Kongres 
Amerika mengingatkan betapa pemerintah Amerika telah 
mengabaikan arti penting pendidikan untuk anak 
berbakat (Delisle, 1999; Piirto), dan pada tahun 1993 
Departemen Pendidikan Amerika mempublikasikan 
National Excellence: A Case for Developing America's 
Talent. 

Sementara itu, komitmen Indonesia terhadap 
pendidikan untuk anak berbakat bisa dikatakan masih 
sangat baru, dan secara yuridis-formal baru dimulai 
dengan diundangkannya UU. No. 20/2003. Di dalam pasal 
5 ayat (4)  dan pasal 32 ayat (1) yang menegaskan “warga 
negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat 
istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”. Akan 
tetapi, komitmen baru ini tampaknya belum 
dikembangkan lebih jauh oleh LPTK-LPTK untuk membuka 
prodi/jurusan “pendidikan guru untuk anak berbakat”. 
Sejalan dengan semakin maraknya pembukaan kelas-
kelas unggulan baik di satuan SD, SMP atau SMA, 
kebutuhan untuk membuka prodi/jurusan yang secara 
spesifik untuk pendidikan guru untuk anak berbakat 
dirasakan sangat mendesak. 
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BAB IV 

STRUKTUR PROGRAM DAN KURIKULUM 

PENDIDIKAN  DISIPLIN ILMU PENDIDIKAN 

 
 

A. STRUKTUR PROGRAM  

Sejalan dengan cabang-cabang disiplin ilmu pendidikan di 
atas, maka struktur program pendidikan disiplin ilmu pendidikan 
di bagi menjadi tiga jenis pendidikan (PP no. 60 tahun 1999; 
Kepmendiknas no. 232/2000; UU. No.20/2003; UU. No. 14/2005; 
PP. No. 19/2005), yaitu: 

 

1.  Pendidikan Akademik  

 Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang 
diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi 
anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik 
dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau 
memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi 
dan/atau seni pendidikan dan keguruan, serta 
menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk 
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya 
kebudayaan nasional. Pendidikan akademik diselenggarakan 
pada jenjang sarjana, magister, dan doktor. 

• Program sarjana pendidikan (S1) diarahkan pada hasil 
lulusan yang memiliki kualifikasi: (a) menguasai dasar-
dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian 
pendidikan/keguruan sehingga mampu menemukan, 
memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara 
penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan 
keahliannya; (b) mampu menerapkan ilmu pengetahuan 
dan keterampilan pendidikan/keguruan yang dimiliki sesuai  
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dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan 
pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku 
yang sesuai dengan tata kehidupan bersama; (c) mampu 
bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya 
di bidang keilmuan dan keahlian pendidikan/keguruan 
maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat; (d) 
mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan/atau kesenian pendidikan/keguruan yang 
merupakan keahliannya. 

• Program magister pendidikan (S2) diarahkan pada hasil 
lulusan yang memiliki kualifikasi: (a) mampu 
mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan/atau seni pendidikan/keguruan dengan cara 
menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah 
ilmiah pendidikan/keguruan disertai keterampilan 
penerapannya; (b) mampu rnemecahkan permasalahan di 
bidang pendidikan/keguruan melalui kegiatan penelitian 
dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah 
pendidikan/keguruan; (c) mampu mengembangkan kinerja 
profesionalnya di bidang pendidikan/keguruan yang 
ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, 
keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah 
atau profesi yang serupa.  

• Program doktor pendidikan (S3) diarahkan pada hasil 
lulusan yang memiliki kualifikasi: (a) mampu 
mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau seni 
baru di dalam bidang pendidikan/keguruan melalui 
penelitian; (b) mampu mengelola, memimpin, dan 
mengembangkan program penelitian 
pendidikan/keguruan: (c) mampu menggunakan dan 
mengembangkan pendekatan interdisipliner dalam 
berkarya di bidang pendidikan/ keguruan.  

 

2.  Pendidikan Profesional  

 Pendidikan profesional keguruan adalah pendidikan tinggi 
yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi 
anggota   masyarakat  yang   memiliki  kemampuan   profesional  
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atau keahlian dalam menerapkan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan teknologi dan/atau seni keguruan serta 
mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf 
kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan 
nasional. Program pendidikan keguruan ditetapkan oleh 
perguruan tinggi setelah memperhatikan pertimbangan dari 
organisasi profesi kependidikan/keguruan berdasarkan 
standar profesi yang berlaku (RPP-Dikti). Pendidikan 
profesional meliputi program D1-DIV. 

• Program D-I keguruan diarahkan pada hasil lulusan yang 
menguasai kemampuan dalam melaksanakan tugas dan 
kewajiban sebagai ahli pendidikan/keguruan yang bersifat 
rutin, atau memecahkan masalah pendidikan/keguruan 
yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya di 
bawah bimbingan. 

• Program D-II keguruan diarahkan pada hasil lulusan yang 
menguasai kemampuan dalam melaksanakan tugas dan 
kewajiban sebagai ahli pendidikan/keguruan yang bersifat 
rutin, atau memecahkan masalah pendidikan/keguruan 
yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya secara 
mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun 
tanggungjawab pekerjaannya. 

• Program D-III keguruan diarahkan pada lulusan yang 
menguasai kemampuan dalam melaksanakan tugas dan 
kewajiban sebagai ahli pendidikan/keguruan yang bersifat 
rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun 
kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan 
maupun tanggungjawab pekerjaannya, serta mampu 
melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar 
keterampilan manajerial yang dimilikinya. 

• Program diploma IV keguruan diarahkan pada hasil  
lulusan yang menguasai kemampuan dalam     
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ahli 
pendidikan/keguruan yang kompleks, dengan dasar 
kemampuan profesionalnya, termasuk keterampilan 
merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan 

masalah  pendidikan/ keguruan  dengan  tanggungjawab  
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mandiri pada tingkat tertentu, memiliki keterampilan 
manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, 
pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang 
pendidikan/keguruan. 

 

3.  Pendidikan Profesi  

Sesuai dengan UU. No. 20/2003 tentang Sisdiknas, UU. 
No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, dan PP. no. 19/2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan, maka sejak tahun 2003 
dalam program pendidikan disiplin ilmu pendidikan diadakan 
pendidikan profesi. Menurut UU. No. 20/2003 pasal 15 
(penjelasan) dan pasal 29 ayat (1 dan 2), pendidikan profesi 
adalah pendidikan kedinasan pada jenjang pendidikan tinggi 
setelah program sarjana yang bertujuan “mempersiapkan 
peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan 
keahlian khusus”, atau “meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai 
dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga 
pemerintah nondepartemen”; atau menurut UU. No.14/2005 
untuk memperoleh pengakuan “keahlian, kemahiran, atau 
kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu” 
(pasal 1 ayat 4), “kompetensi guru meliputi kompetensi 
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 
kompetensi profesional” (pasal 10 ayat 1). 

Program pendidikan profesi ini diakhiri dengan uji 
sertifikasi pendidik yang dilaksanakan melalui ujian tertulis      
dan ujian kinerja yang dilaksanakan secara terpisah. Khusus       
uji kinerja dilakukan secara holistik yang mencakup ujian 
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 
Sertifikat pendidik ini berlaku sah setelah mendapat nomor 
registrasi unik dari Departemen, dan seseorang dapat 
memperoleh lebih dari satu sertifikat pendidik, namun hanya 
dengan satu nomor registrasi unik dari Departemen. Sertifikat 
pendidik bagi calon guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan 
diangkat menjadi guru. Sedangkan sertifikat pendidik bagi      
guru dalam jabatan yang belum memilikinya diperoleh dari 

perguruan  tinggi  melalui:  (a)  proses  pendidikan  profesi;  (b)  
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pengakuan kompetensi keprofesian guru sebagai agen 
pembelajaran oleh perguruan tinggi terakreditasi yang 
ditetapkan oleh Pemerintah atas hasil uji sertifikasi 
pendidik yang diatur dan/atau diselenggarakan oleh 
Pemerintah. Bagi guru dalam jabatan yang gagal dalam uji 
sertifikasi pendidik diberi kesempatan untuk mengulang. 
Akan tetapi hingga naskah ini ditulis, ketentuan lebih lanjut 
mengenai pendidikan profesi dan atau uji sertifikasi 
pendidikan belum diatur. 

 
Bagan 1 

Pendidikan Profesi Untuk Calon Guru (Pre-Service Training) 

 

 
Bagan 2 

Pendidikan Profesi Untuk Guru Dalam Jabatan (In-Service Training) 

 

 

 

 
Sumber: bahan presentasi Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK dan 

Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti Depdiknas (2007). 
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B. KURIKULUM PENDIDIKAN 

Sesuai dengan jenis program pendidikan tinggi yang 
terdapat di lembaga perguruan tinggi ilmu pendidikan dan 
keguruan, kurikulumnya juga terdiri dari: (1) kurikulum 
pendidikan akademik, yang diarahkan terutama untuk 
penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan/atau seni di bidang pendidikan dan keguruan; dan (2) 
kurikulum pendidikan profesi, yang diarahkan terutama untuk 
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni pada 
keahlian khusus (RPP-Dikti, psl. 29). Baik kurikulum untuk 
pendidikan akademik maupun profesional, masing-masing 
memuat “kurikulum inti” dan “kurikulum institusional” (PP no. 60 
tahun 1999; Kepmendiknas no. 232/2000; RPP-Dikti). 

 

1. Kurikulum Inti  

Kurikulum inti adalah kurikulum yang memuat bahan 
kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu 
program studi. Kurikulum inti terdiri dari: (1) kurikulum inti 
yang dirumuskan dan berlaku secara nasional dan ditetapkan 
oleh Mendiknas; dan (2) kurikulum inti yang terkait dengan 
bidang keahlian pendidikan/keguruan yang dirumuskan dan 
dikembangkan oleh masing-masing program studi ilmu 
pendidikan dan keguruan bersama-sama dengan asosiasi 
profesi kependidikan/keguruan yang relevan dengan 
program studi. Kedua jenis kurikulum inti ini berlaku untuk 
program studi pada program sarjana, program magister, 
program doktor, dan program diploma.  

Muatan kurikulum inti untuk program sarjana berkisar 
antara 40% -  80% dari keseluruhan jumlah SKS; dan untuk 
program diploma sekurang-kurangnya 40% dari keseluruhan 
jumlah SKS. Struktur kurikulum inti, terdiri dari 5 (lima) 
kelompok rnatakuliah pengembangan kepribadian, kelompok 
mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam 
bentuk penciri ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian 
berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara 
berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal 
yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu 
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program studi (Kepmendiknas no. 232/2000; Kepmendiknas, 
no. 045/U/2002; RPP-Dikti, psl. 26) yaitu:  
1. Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) 

adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk 
mengembangkan ilmuwan dan profesional di bidang 
pendidikan/keguruan sebagai manusia Indonesia yang 
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan 
mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab 
kemasyarakatan dan kebangsaan. Kelompok ini terdiri 
dari: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan 
Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa, yang wajib 
diberikan kepada seluruh jenjang pendidikan diploma, 
sarjana dan pascasarjana ilmu pendidikan dan keguruan, 
dan dikembangkan dan ditetapkan secara nasional oleh 
Mendiknas. 

2. Kelompok matakuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) 
adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang 
ditujukan terutama untuk memberikan landasan 
penguasaan ilmu dan keterampilan di bidang 
pendidikan/keguruan. 

3. Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah 
kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan 
menghasilkan tenaga ahli  dan profesional di bidang 
pendidikan/keguruan dengan kekaryaan berdasarkan 
dasar ilmu dan keterampilan di bidang pendidikan/ 
keguruan yang dikuasai. 

4. Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah 
kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan 
untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan 
seseorang ilmuwan dan profesional pendidikan dalam 
berkarya menurut tingkat keahliannya berdasarkan dasar 
ilmu dan keterampilan di bidang pendidikan/keguruan 
yang dikuasai. 

5. Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) 
adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan 
oleh seseorang  ilmuwan dan profesional di bidang 
pendidikan/keguruan untuk dapat memahami kaidah 
berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian 
dalam berkarya di bidang pendidikan atau keguruan. 
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2. Kurikulum Institusional 

Kurikulum institusional adalah kurikulum yang berlaku 
untuk program studi pada program sarjana, program 
magister, program doktor, dan program diploma, yang 
dikembangkan oleh masing-masing institusi pendidikan 
akademik dan profesional kependidikan/keguruan. Terdiri 
dari sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan 
bagian dan kurikulum pendidikan tinggi, sebagai tambahan 
dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun 
dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan 
serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan (PP. no. 
60/1999; Kepmendiknas no. 232/2000). 

Seperti pada kurikulum nasional, kurikulum 
institusional untuk program sarjana dan program diploma 
terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari:  

(a) kelompok MPK terdiri atas matakuliah yang relevan 
dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman 
intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti. 
Kelompok ini terdiri dari: matakuliah bahasa Indonesia, 
bahasa Inggris, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu 
Alamiah Dasar, Filsafat Ilmu, Olah Raga dan sebagainya, 
yang wajib diberikan kepada seluruh jenjang pendidikan 
sarjana dan pascasarjana. 

(b) kelompok MKK terdiri atas matakuliah yang relevan 
dengan bidang pendidikan/keguruan yang dapat 
memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan 
kompetensi keilmuan di bidang pendidikan/ keguruan 
atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif 
penyelenggaraan program studi bersangkutan.  

(c) kelompok MKB terdiri atas matakuliah yang relevan 
dengan bidang pendidikan/keguruan, bertujuan untuk 
memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan 
kompetensi keahlian di bidang pendidikan/ keguruan 
dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan 
kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program 
studi bersangkutan. 
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(d) kelompok MPB terdiri atas matakuliah yang relevan 
dengan bidang pendidikan/keguruan, bertujuan untuk 
memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan 
perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
di masyarakat untuk setiap program studi.  

(e) kelompok MBB yang terdiri atas matakuliah yang relevan 
dengan  bidang pendidikan/keguruan, sebagai upaya 
memberikan pemahaman serta penguasaan ketentuan 
yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik 
secara nasional maupun global, yang membatasi tindak 
kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi 
keahliannya di bidang pendidikan/keguruan. 

Dengan struktur program (kurikulum )seperti itu, 
diharapkan setiap lulusan pendidikan akademik dan profesional 
pendidikan/keguruan memiliki standar kompetensi yang 
ditetapkan bagi setiap lulusan pendidikan tinggi ilmu pendidikan 
dan profesi kependidikan. Mencakup: kompetensi utama; 
kompetensi pendukung; dan kompetensi lain yang bersifat 
khusus dan gayut dengan kompetensi utama.  

 

C. BEBAN DAN MASA STUDI  

Beban belajar/studi adalah jumlah satuan waktu 
kegiatan—dalam bentuk sistem satuan kredit semester 
(SKS)—atau bobot pengalaman belajar yang  harus diikuti 
dan dilakukan oleh setiap mahasiswa selama satu semester 
melalui kegiatan terjadwal per minggu. Setiap SKS mencakup 
1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja 
lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 - 2 jam 
kegiatan terstruktur dan sekitar 1 - 2 jam kegiatan mandiri.  

Bobot beban belajar tersebut, untuk setiap jenjang 
pendidikan akademik dan profesional berbeda (Kepmendik-
nas no. 232/2000, psl. 5). Untuk program sarjana beban 
studinya sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-
banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) 
semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) 
semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah 

pendidikan   menengah.   Untuk   program   magister     beban  
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studinya sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 
(lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan 
dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 4 (empat) semester 
dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk 
penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat.  

Beban studi program doktor  adalah: 

(1) bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) sebidang 
sekurang-kurangnya 76 SKS yang dijadwalkan untuk 
sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dengan lama 
studi selama-lamanya 12 (dua belas) semester. 

(2) bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) tidak 
sebidang sekurang-kurangnya 88 SKS yang dijadwalkan 
untuk 9 (sembilan) semester dan dapat ditempuh kurang 
dan 9 (sembilan) semester dengan lama studi selama-
lamanya 13 (tiga belas) semester. 

(3) bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang 
sekurang-kurangnva 40 SKS yang dijadwalkan untuk 4 
(empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 
(empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 
(sepuluh) semester. 

(4) bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak 
sebidang sekurang-kurangnya 52 SKS yang dijadwalkan 
untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 
5 (lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 
(sebelas) semester. 

 

Untuk program pendidikan profesional kependidikan/ 
keguruan, beban belajarnya sebagai berikut (Kepmendiknas, no. 
232/2000): 

(1) Program D-I sekurang-kurangnya 40 SKS dan sebanyak-
banyaknya 50 SKS yang dijadwalkan untuk 2 (dua) 
semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-
kurangnya 2 (dua) semester dan selama-lamanya 4 
(empat) semester setelah pendidikan menengah. 

(2) Program D-II sekurang-kurangnya 80 SKS dan sebanyak-
banyaknya 90 SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) 
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semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-
kurangnya 4 (empat) semester dan selama-lamanya 6 
(enam) semester setelah pendidikan menengah. 

(3) Program D-III sekurang-kurangnya 110 SKS dan sebanyak-
banyaknya 120 SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) 
semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-
kurangnya 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 
(sepuluh) semester setelah pendidikan menengah. 

(4) Program D-IV sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-
banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) 
semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 
(delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat 
belas) semester setelah pendidikan menengah. 

 
Untuk pendidikan profesi beban belajarnya dibedakan 

sebagai berikut: 
(1) Untuk guru pada satuan pendidikan TK/RA/TKLB atau 

bentuk lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan 
SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 
(delapan belas) sampai 20 (dua puluh) satuan kredit 
semester. 

(3) Untuk guru pada satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB 
atau bentuk lain yang sederajat dan satuan pendidikan 
SMA/MA/SMALB/SMK/MAK atau bentuk lain yang 
sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) – 40 (empat puluh) 
satuan kredit semester. 

 
Sedangkan muatan belajar pendidikan profesi meliputi 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 
Bobot muatan kompetensi disesuaikan dengan latar belakang 
pendidikan sebagai berikut: (a) untuk lulusan program sarjana 
(S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dititikberatkan 
pada penguatan kompetensi profesional; dan (b) untuk lulusan 
program sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) 
nonkependidikan dititikberatkan pada pengembangan 
kompetensi pedagogik.  

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam 
pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-
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kurangnya meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan 
kependidikan; (b) pemahaman terhadap peserta didik; (c) 
pengembangan kurikulum/silabus; (d) perancangan 
pembelajaran; (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 
dialogis; (f) pemanfaatan teknologi pembelajaran; (g) evaluasi 
hasil belajar; dan (h) pengembangan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 
Kompetensi kepribadian mencakup kepribadian yang: mantap; 
stabil; dewasa; arif dan bijaksana; berwibawa; berakhlak mulia; 
menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; secara 
obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan mengembangkan diri 
secara mandiri dan berkelanjutan. Kompetensi profesional 
merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran secara 
luas dan mendalam. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru 
sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya 
meliputi kompetensi untuk: (a) berkomunikasi lisan, tulisan, 
dan/atau isyarat; (b) menggunakan teknologi komunikasi dan 
informasi secara fungsional; dan (c) bergaul secara efektif 
dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 
orangtua/wali peserta didik; dan (d) bergaul secara santun 
dengan masyarakat sekitar.  
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BAB V 
PENUTUP:  

REFLEKSI PERUBAHAN IKIP MENJADI  

UNIVERSITAS    

 

 

Mencermati cabang-cabang disiplin ilmu pendidikan 
seperti dikemukakan di bagian sebelumnya, sesungguhnya 
spesialisasi/konsentrasi domain/objek kajiannya cukup luas. 
Tidak hanya domain/objek kajian disiplin ilmu pendidikan saja, 
melainkan juga “materi pokok” (subject matters) dari disiplin 
ilmu bidang studi yang akan dipetakan di dalam kurikulum 
pendidikan Disiplin Ilmu Pendidikan. Berat dan luasnya bidang-
bidang spesialisasi/konsentrasi keilmuan dari disiplin ilmu 
pendidikan tersebut, menjadi tugas dan tanggungjawab 
akademik dan profesional seluruh anggota komunitas pendidikan 
yang berada di unit-unit akademik di perguruan tinggi ilmu 
pendidikan dan keguruan; 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; pusat-pusat penerbitan 
ilmiah; maupun para praktisi profesional di bidang pendidikan di 
lapangan.  

Akan tetapi, karena perguruan tinggi (universitas, 
sekolah tinggi, institut) sebagai sistem universiter yang 
menjadi sumber dan pusat bagi seluruh lapisan dan jaringan 
struktur komunitas ilmuwan dan profesional pendidikan, yang 
memiliki setidaknya empat faktor pendukung yang kuat, 
seperti: akses ke sumber-sumber keuangan, sistem 
manajemen keilmuan yang mapan, pola-pola kebutuhan atas 
ikhtiar, karya, dan praktik keilmuan, dan kuatnya komitmen 
komunitasnya  berhubungan  dengan tradisi, kultur, atau etika  
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keilmuan, maka wewenang dan tanggungjawab menjadi terpusat 
atau terkonsentrasi di pundak komunitas-komunitas ilmuwan 
dan profesional ilmu pendidikan dan keguruan yang berada 
perguruan tinggi.   

 Berkaitan dengan persoalan tersebut, salah satu catatan 
penting dan perlu dipikirkan bersama berkaitan dengan 
pembentukan dan pengembangan disiplin ilmu pendidikan 
beserta cabang-cabang dan spesialisasi/konsentrasi bidang 
kajiannya, adalah terjadinya perubahan dan pergeseran status 
dan peran LPTK khususnya IKIP menjadi Universitas, sesuai 
dengan Keppres no. 93 tahun 1999 tentang “Perubahan Institut 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas”. 

Dalam perspektif hukum formal, perubahan status 
tersebut memang tidak menjadi masalah, karena: (1) dalam 
konsiderannya, dinyatakan bahwa pertimbangan utama untuk 
mengubah IKIP menjadi Universitas adalah untuk “meningkatkan 
mutu, relevansi, efisiensi, pemerataan, kinerja, dan akuntabilitas 
IKIP sebagai perguruan tinggi”, dan (2) tetap memiliki tugas 
untuk mengembangkan ilmu pendidikan dan ilmu keguruan, di 
samping menyelenggarakan program pendidikan akademik 
dan/atau pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu 
pengetahuan (pasal 2:a,b) (selengkapnya lihat laampiran 1).  

Di sisi lain, perubahan status tersebut berimplikasi secara 
psikologis dan akademis bagi terjadinya pengalihan minat 
keilmuan dari sebagian terbesar ilmuwan pendidikan (khususnya 
dosen) untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas 
penguasaan disiplin ilmu pendidikan di program-program S2 dan 
S3. Mereka kemudian merasa “harus” menekuni bidang-bidang 
disiplin ilmu umum di perguruan-perguruan tinggi umum, karena 
bila tidak demikian mereka seakan tidak ada tempat lagi di 
institusi baru mereka yang sudah beralih status dan fungsi atau 
ber-wider mandate”. Adanya program beasiswa untuk para 
dosen di universitas-universitas baru (mantan IKIP) atau LPTK-
LPTK lain dalam rangka proyek Peningkatan Mutu Guru 
SLTP/SMA di universitas-universitas non ilmu pendidikan, tidak 
hanya diminati oleh dosen yang masih S1, tetapi juga oleh dosen-
dosen yang sudah menyelesaikan S2. 

Dampaknya adalah, bahwa upaya pembentukan dan 
pengembangan  disiplin ilmu pendidikan dan cabang-cabang disiplin  
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ilmu pendidikan mengalami hambatan yang sangat serius. Tidak 
lain karena di institusi-institusi universiter seperti itulah 
sesungguhnya terletak jantung dan sekaligus urat nadi bagi 
pembentukan dan pengembangan tradisi, kultur, atau sistem 
keilmuan dari disiplin ilmu pendidikan di Indonesia. Dia 
merupakan sumber bagi suatu jaringan institusi-institusi yang 
saling berkaitan di dalam keseluruhan lapisan intelektual, yang 
tersebar dan berkembang di institusi-institusi atau organisasi-
organisasi di luar institusi-institusi universiter (Shils, 1981:8). 
Dalam situasi demikian, komitmen tegas dari salah satu LPTK di 
Indonesia, yaitu IKIP Bandung yang berganti nama menjadi 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)—sering dikelakarkan 
menjadi Universitas Padahal tetap Ikip)--untuk tetap menjadikan 
institusinya sebagai unggulan dalam pengembangan disiplin ilmu 
pendidikan di Indonesia sangat layak dihargai. Di dalam buku 
Informasi UPI dinyatakan bahwa institusi tersebut mengemban 
fungsi “mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan disiplin 
ilmu lainnya…” dengan nama dan struktur fakultas yang sama 
tidak mengalami perubahan—Fakultas 
Pendidikan………(2001:12). 

Kekhawatiran terhadap perubahan IKIP menjadi 
Universitas, pernah menjadi salah satu wacana di dalam Harian 
Kompas Online, Januari 2004 bertajuk “Menagih Janji Universitas 
Bekas IKIP” yang penulis kutip lengkap sebagai bahan refleksi 
bersama seluruh anggota komunitas pendidikan di Indonesia. 

Komitmen yang mendasari perubahan IKIP menjadi 
universitas adalah perhatian yang lebih serius dan integral atas 
keberlangsungan pendidikan guru. Itu dinyatakan lebih dari 
sepuluh tahun lalu oleh rektor sebuah Institut Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (IKIP) swasta di Yogyakarta yang merupakan IKIP 
pertama yang diubah menjadi universitas. Program-program dari 
keseluruhan lingkungan IKIP dimampatkan menjadi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dalam lingkungan 
universitas, berdampingan dengan program- program ilmu 
murni. 

Selama tiga tahun pertama, para mahasiswa FKIP mendapat 
materi kurikulum yang sama dengan mahasiswa ilmu- ilmu murni. 
Baru pada tahun keempat mereka menempuh materi-materi kuliah 
kependidikan. Dengan rancangan ini, para calon guru diharapkan 
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memiliki dua keunggulan sekaligus, basis ilmu murni yang 
memadai dan keahlian/keterampilan khusus sebagai guru. 
Wujud keunggulan ini, saat lulus, para calon guru memperoleh 
ijazah strata 1 sebagai sarjana dan ijazah akta IV yang 
menyertifikasi kewenangan mereka mengajar. Ini semua 
merupakan raison d’etre perubahan IKIP menjadi universitas. 
Bagaimana pelaksanaannya? 

Kenyataan menunjukkan, perubahan IKIP menjadi 
universitas bukan saja belum terlihat membawa perbaikan mutu 
dan keunggulan, tetapi juga mengaburkan misi pendidikan guru. 
Peleburan IKIP ke dalam lingkungan universitas terbukti tidak 
serta-merta menaikkan daya tarik program-program 
kependidikan. Misalnya, jumlah pendaftar ke FKIP pada sebuah 
universitas bekas IKIP tua di Yogyakarta dalam tiga tahun terakhir 
(2000-2003) menurun hingga 20 persen per tahun, sementara 
penurunan pada fakultas-fakultas eksakta di universitas yang 
sama hanya sembilan persen dan fakultas sosial humaniora lima 
persen. 

Keberadaan program-program kependidikan (misalnya 
prodi Pendidikan Akuntansi pada FKIP) berdampingan dengan 
program ilmu murni (misalnya prodi Akuntansi pada Fakultas 
Ekonomi) juga tidak selalu membawa situasi kondusif bagi 
interaksi dan dialog keilmuan sebab terbentur upaya tiap 
program studi untuk mempertahankan kekhasan demi menarik 
calon mahasiswa. 

Perubahan IKIP ke universitas dengan niat luhur melahirkan 
guru-guru profesional dan unggul kadar keilmuannya dalam 
praktik justru tampak sebagai cara halus menghapus pendidikan 
guru sebagaimana dikhawatirkan Mangunwijaya (1999).  

Kekaburan misi pendidikan guru yang telah disinggung 
terutama menyangkut pertanyaan, profil guru seperti apa yang 
diharapkan lahir dari lingkungan universiter FKIP? Dengan 
kurikulum bermuatan ilmu-ilmu murni selama tiga tahun 
pertama, mahasiswa FKIP diharapkan memperoleh bekal lebih 
dalam suatu program ilmu yang dipilih sebelum mempelajari 
keterampilan keguruan sebagai keahlian khusus. Artinya, para calon 
guru pertama-tama diharapkan menunjukkan kapasitas mereka 
sebagai ilmuwan untuk kemudian menjadi guru. 

Harapan akan ilmuwan yang guru itu beralasan. Kritik yang 
telah akrab di telinga bahwa guru kurang menguasai bidang ilmunya  
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ikut menyumbang rendahnya kualitas pengajaran di Tanah Air. 
Selain itu, ulasan Calderhead (1996) atas hasil-hasil penelitian 
efektivitas pengajaran di AS dalam rentang 15 tahun (1980-1995) 
menunjukkan, pengetahuan bidang pengajaran (pedagogical 
content knowledge) guru menjadi variabel amat penting dalam 
peningkatan mutu pengajaran. Agaknya, dengan latar belakang 
pemikiran semacam inilah harapan tentang ilmuwan yang guru 
diembuskan sebagai angin perubahan IKIP menjadi universitas. 

Namun, masalahnya tidak sesederhana itu. Dengan muatan 
keguruan yang disajikan sebagai capstone di tahun keempat 
masa studi mahasiswa FKIP, pengalaman dan pemahaman 
terapan atas ilmu mendidik (craft knowledge) yang diperoleh 
mahasiswa FKIP jauh lebih terbatas daripada mahasiswa IKIP 
dulu. 

Desain struktur akademik FKIP dalam lingkungan 
universitas menyajikan lebih banyak iklim dan tradisi ilmu murni. 
Dialog dengan ilmu-ilmu murni mungkin memperkaya 
pedagogical content knowledge, tetapi tidak menyentuh craft 
knowledge kependidikan, kompetensi didaktik-metodik, dan jiwa 
mendidik yang merupakan keunggulan khas seorang guru. Jika 
Vygotski (1994) dan Bruner (1996) meyakini sentralitas konteks 
sosial sebagai basis pembentuk pengalaman dalam belajar, 
capstone muatan keguruan sebenarnya adalah masalah 
hilangnya iklim dan tradisi keguruan sebagai konteks sosial 
mahasiswa calon guru belajar menjadi guru. 

Kekaburan iklim dan tradisi keguruan dalam pendidikan 
guru di lingkungan FKIP universitas berdampak pada disparitas 
mutu guru lulusan FKIP. Hal ini terlihat dari tingkat daya saing 
memasuki dunia kerja lulusan FKIP universitas dibandingkan 
dengan lulusan program-program non-FKIP. 

Di masa krisis ekonomi yang parah ini, lapangan kerja 
kependidikan tetap menyerap tenaga kerja. Para sarjana 
berbagai bidang ilmu nonkependidikan yang tidak terserap ke 
bidang mereka sendiri mendaftar menjadi guru. Dalam situasi 
demikian, preferensi para pencari tenaga guru lebih banyak jatuh 
pada sarjana lulusan non-FKIP. Mengapa? Mereka dianggap lebih 
menguasai bidang ilmu mereka daripada lulusan FKIP, sementara 
lulusan FKIP juga tidak mampu menunjukkan keunggulan dalam 
pengalaman dan pemahaman terapan atas ilmu mendidik yang 
menjadi kekhasan profesional keguruan mereka. 
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Jadi, perubahan IKIP ke universitas bermaksud menggeser 
tekanan kekhasan keunggulan calon guru dari kekhasan 
profesional keguruan ke muatan keilmuan. Kenyataannya, ketika 
misalnya pedagogical content knowledge dipakai sebagai tolok 
untuk mengukur kemampuan para lulusan FKIP dalam bandingan 
dengan lulusan non-FKIP, lulusan FKIP tetap tidak lebih unggul. 
Sementara itu, mereka telah kehilangan kekhasan profesional 
keguruan mereka, craft knowledge, kompetensi didaktik-
metodik, dan jiwa mendidik. Lalu, guru dengan profil semacam 
apa yang hendak dihasilkan dari perubahan IKIP ke universitas? 

 
 

Problem multiversitas 

Lebih dari 30 tahun lalu (Basis, Mei 1972), ahli pendidikan 
Drost mensinyalir, problem yang akan dihadapi institusi IKIP saat 
diubah menjadi universitas adalah terciptanya multiversitas. 
Kekhawatiran juga diungkapkan Sastrapratedja (Kompas, 
15/3/2003). Tanpa kepemimpinan dengan visi dan managerial 
skill yang memadai, fakultas-fakultas dan jurusan di lingkungan 
universitas akan “berjalan” sendiri-sendiri dan tidak bersinergi 
untuk mencapai tujuan universiter. Semangat otonomi dewasa 
ini seolah- olah melegitimasi terjadinya multiversitas. 

Terjadinya multiversitas tentu saja membuyarkan 
komitmen perubahan IKIP menjadi universitas. Jika integralitas 
keilmuan diharapkan dari interaksi mahasiswa FKIP dengan 
mahasiswa non-FKIP universitas, itu tidak mungkin terjadi tanpa 
kebijakan khusus di tingkat universitas yang mendorong interaksi 
itu, entah menyangkut muatan kurikulum, administrasi 
pengajaran, maupun subsidi silang pembiayaan antarfakultas. 
Artinya, tanpa kebijakan di tingkat universitas yang sengaja 
dibuat untuk “menyalakan” semangat dan perhatian pada FKIP, 
pendidikan guru tak akan terperhatikan secara serius. 

Seperti dikatakan Driyarkara (1980), perkara pendidikan 
dan pengadaan guru tak dapat dilakukan sambil lalu. Guru harus 
disiapkan dengan tujuan khusus menjadi guru sebab “guru yang 
hanya menjadi guru dengan secara kebetulan tidak akan menjadi 
guru yang betul-betul”. 
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Setelah lebih dari sepuluh tahun sejak pertama kali IKIP 
diubah menjadi universitas lalu diikuti sekian banyak IKIP, kini 
saatnya menagih janji dan komitmen pendidikan guru. Para 
pengelola dan pemilik universitas bekas IKIP harus selalu ingat 
“asal muasal”, misi, dan semangat keberadaan institusi mereka 
dulu, yaitu panggilan suci mulia untuk menyiapkan guru-guru 
bagi tunas muda bangsa meski tantangan komersialisasi 
menghadang dunia pendidikan dewasa ini. 

Mungkin akreditasi program-program di universitas bekas 
IKIP perlu memasukkan realisasi komitmen pendidikan guru 
sebagai salah satu butir penilaian. Selain itu, perhatian 
pemerintah kepada fakultas-fakultas keguruan di lingkungan 
universitas bekas IKIP tetap merupakan hal penting dan harus. 
Tanpa upaya nyata mewujudkan komitmen pada pendidikan 
guru, perubahan IKIP ke universitas hanya mengukuhkan bukti, 
seperti diungkapkan Mangunwijaya (1999), bangsa ini tidak 
menghendaki adanya guru yang betul-betul mampu 
mencerdaskan. Sungguh memilukan! 

Semoga tulisan ini dapat menjadi bahan perenungan 
bersama dari setiap anggota komunitas disiplin ilmu pendidikan 
di Indonesia, Amin. 
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