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LANDASAN PENDIDIKAN 

 

Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi, yaitu aksioma, postulat dan 

premis tersembunyi. Pendidikan dapat dipahami dari dua sudut pandang, yakni pertama dari 

sudut praktek sehingga kita mengenal istilah praktek pendidikan, dan kedua dari sudut study 

sehingga ada istilah study pendidikan. praktek pendidikan adalah kegiatan seseorang atau 

kelompok  atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mncapai 

tujuan pendidikan. sedangkan study pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok 

orang dalam rangka memahami pendidikan.  

 

Agar  visi, misi, dan tujuan dalam pendidikan dapat terwujud secara efektif dan 

efisien sesuai jenis dan jenjang pendidikannya, maka di dalam penyelenggaraan pendidikan 

dan pembelajaran di sekolah, pendidikan di keluarga maupun pendidikan di masyarakat 

diperlukan landasan sebagai dasar dalam melaksanakan aktivitas pendidikan dan 

pembelajaran. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau 

titik tolak dalam menetapkan tujuan pendidikan, memilih isi pendidikan dan memilih cara-

cara pendidikan. Landasan pendidikan merupakan pegangan dalam melaksanakan pendidikan 

yang mencakup isi serta proses pendidikan itu sendiri. Artinya bahwa didalam 

menyelenggarakan pendidikan terdapat pondasi atau pijakan yang kuat sehingga pelaksanaan 

pendidikan terkontrol dan sistemik. Secara sederhana, landasan pendidikan dan pembelajaran 

diartikan sebagai dasar bertumpu dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan 

kenyataan tentang kebijakan dan praktek pendidikan. 

 

Ilmu pendidikan mempunyai peranan sebagai perantara dalam membentuk 

masyarakat yang mempunyai landasan individual, dan social dalam penyelenggaraan 

pendidikan. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, 

dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik 

dengan system terbuka dan multimakna. Pendidikan system terbuka artinya fleksibilitas 

pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan. pendidikan 

multimakna berarti bahwa proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada 

pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai 

kecakapan hidup. 

 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. Dengan demikian setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak 

agar keberlangsungan kualitas sumber daya manusia terjamin. Pendidikan sebagai usaha 

sadar yang sistemik bertolak dari sejumlah landasan, karena pendidikan merupakan pilar 

utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Landasan 

pendidikan sangat penting sebagai dasar pijakan. 

 



Dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pendidikan menurut Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggung-jawab. Tujuan pendidikan adalah seperangkat sasaran pendidikan yang 

akan dicapai, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan seni. Dengan demikian 

sangat diperlukan adanya landasan sebagai dasar dalam melaksanakan proses pendidikan. 

 

Landasan dalam pendidikan meliputi landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan 

cultural, landasan psikologis, dan landasan ilmiah dan teknologi. Landasan pendidikan akan 

menjadi titik tolak dalam menetapkan tujuan pendidikan, memilih isi pendidikan, memilih 

cara-cara pendidikan dan sebagainya. Dengan demikian, praktek pendidikan diharapkan 

menjadi lebih baik sesuai dengan fungsi dan sifatnya serta dapat dipertanggung-jawabkan. 

 

Landasan filosofis berkaitan dengan makna atau hakekat pendidikan. Filsafat 

merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat, citra tersebut diwujudkan melalui 

pendidikan. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat 

pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakekat pengetahuan dan tentang kehidupan 

yang lebih baik dijalankan. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Pengetahuan dimulai 

dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dari rasa ragu-ragu dan filsafat dimulai dari keduanya. 

Tujuan filsafat adalah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin dan 

menerbitkan serta mengatur semua itu dalam bentuk sistematik. Filsafat pendidikan adalah 

filsafat yang digunakan dalam study mengenai masalah-masalah pendidikan. 

 

Landasan psikologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah – 

kaidah psikologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Keberhasilan pendidik dalam 

berbagai perannya antara lain akan dipengaruhi oleh pemahamannya tentang perkembangan 

peserta didik serta kemampuan mengaplikasikannya dalam praktek pendidikan. landasan 

psikologis pendidikan adalah kajian tentang dasar-dasar psikologi yang dapat menjadi 

landasan teori maupun praktek pendidikan. Dalam praktek pendidikan ini, seorang pendidik 

terlebih dahulu harus mengetahui dan mengenal tentang situasi pergaulan pendidikan yang 

akan terjadi pada setiap individu, beberapa dimensi dalam proses pendidikan, tgas-tugas 

pokok perkembangan, pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak,teori-teori belajar 

dalam pendidikan, dan jenis-jenis upaya pendidikan agar pendidik tersebut bisa mengatasi 

berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak didiknya sehingga potensi-

potensi yang ada pada diri peserta didik dapat dibantu untuk dikembangkan. Landasan 

psikologis pendidikan harus mempertimbangkan aspek psikologis peserta didik, peserta didik 

harus dipandang sebagai subjek pendidikan yang akan berkembang sesuai dengan tingkatan 

pertumbuhan dan perkembangan mereka. 

 

Landasan social - budaya berkenaan dengan perkembangan , kebutuhan dan 

karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses 

social dan pola-pola interaksi social di dalam system pendidikan. Kebudayaan sebagai 

gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya akan selalu terkait dengan 

pendidikan, utamanya belajar. Kebudayaan dapat dibentuk, dilestarikan atau dikembangkan 

melalui pendidikan. kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab 

kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari 

generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal, non formal 

maupun informal. 



 

 Semua tindakan yang dilakukan di Negara ini didasari dengan perundang-undangan. 

Apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan perundangan itu, dikatakan 

tindakan itu melanggar hukum. Landasan hukum pendidikan adalah pada alinea keempat 

pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah tersurat dan tersirat cita-cita nasional dibidang 

pendidikan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, pasal 

31 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu system pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa yang diatur undang-undang. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang System 

Pendidikan Nasional, Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

 

Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu hasil pemikiran 

manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang dimulai pada permulaan kehidupan 

manusia. Lembaga pendidikan, utamanya pendidikan jalur sekolah harus mampu 

mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan IPTEK. Kebutuhan pendidikan yang 

mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsi teknologi dari berbagai 

bidang ke dalam penyelenggaraan pendidikan 

 

Landasan agama atau spiritual keagamaan merupakan landasan utama yang perlu 

diperhatikan dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran bagi peserta didik. 

Hal tersebut menyangkut dengan hakekat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga 

pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan harus mengacu pada pembentukan kepribadian 

peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung  dalam ajaran agama. 

 

Pendidikan yang diselenggarakan dengan suatu landasan yang kuat, maka dalam 

pelaksanaannya akan lebih berjalan dengan baik. Artinya pendidikan yang dijalankan 

berdasarkan landasan, akan jelas dan tepat tujuannya, tepat pilihan isi kurikulumnya, efektif 

dan efesien cara-cara pelaksanaan pendidikannya. Proses pendidikan diupayakan pendidik 

dalam rangka memfasilitasi peserta didik agar mampu mewujudkan diri sesuai kodrat dan 

martabat kemanusiaannya. 

 

Seseorang yang menginginkan menjadi pendidik, maka ia dipersyaratkan mempunyai 

criteria yang diinginkan oleh dunia pendidikan. pendidik merupakan sosok yang memiliki 

kedudukan yang sangat penting bagi pengembangan segenap potensi peserta didik. Dalam 

Undang-undang No.14 Tahun 2005 telah dirumuskan syarat kompetensi yang harus dimiliki 

oleh seorang guru dan dosen. Guru yang baik adalah guru yang mampu menguasai empat 

kompetensi  yang telah tersurat pada pasal 10, yakni kompetensi pedagogic,kompetensi 

kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi. 

 

Saat ini, manusia Indonesia mengalami pergeseran dalam aspek moralitas. Di era 

globalisasi dan reformasi sekarang ini, semua dapat merasakan bahwa kebebasan berpendapat 

dan berprilaku sudah sedemikian maraknya karena terlalu bebas serta fulgar berpendapat 

sehingga orang-orang tidak lagi memperhatikan sopan santun, etika serta budi pekerti. Dalam 

hal ini, pendidikan memegang peranan penting dalam mengatasi persoalan moralitas yang 

dihadapi oleh masyarakat. 

 

Pendidikan moral sangatlah perlu bagi manusia karena melalui pendidikan 

perkembangan moral diharapkan mampu berjalan dengan baik, serasi dan sesuai dengan 



norma demi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pergeseran moralitas masyarakat sedikit 

banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan.  

 

Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap 

seluruh kegiatan pendidikan.penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang 

kuat yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. 

Pengembangan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat 

fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dalam pengembangan kurikulum pun 

senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap 

konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. 

 

Dalam pengembangan kurikulum ada dua bidang psikologi yang mendasarinya, yakni 

psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan mengkaji tentang 

hakekat perkembangan , aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, 

serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perkembangan individu yang semuanya dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum. Sedangkan 

psikologi belajar mengkaji tentang hakekat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai 

aspek prilaku individu lainnya dalam belajar, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan sekaligus mendasari pengembangan kurikulum. Aspek kejiwaan anak didik 

harus dikuasai untuk membantu memilih metode dan teknik pembelajaran yang tepat, baik 

ketika mengajar, membina mental, dan memberikan petunjuk. 

 

Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan sehingga kurikulum 

menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan 

semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai untuk hidup, 

bekerja dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Dengan pendidikan, kita 

tidak mengharapkan muncul manusia-manusia yang menjadi terasing dari lingkungan 

masyarakatnya tetapi justru melalui pendidikan diharapkan dapat lebih mengerti dan mampu 

membanin kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, tujuan ,isi, maupun proses pendidikan 

harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan dan perkembangan 

yang ada di masyarakat. 

 

Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang 

transportasi dan komunikasi telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena 

itu, kurikulum seyogyanya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kelangsungan hidup manusia. Bahan 

ajar seyogyanya hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mutakhir, 

baik yang berkaitan dengan hasil perolehaninformasi maupun cara memperoleh informasi itu 

dan manfaatnya bagi masyarakat. 

 

Sebagai calon pendidik bukan hanya dituntut untuk hanya memahami perkembangan 

pribadi peserta didik dari segi biologisnya saja, melainkan pendidik harus paham bahwa 

selain sebagai makhluk biologis, anak juga sebagai makhluk psikis dan spiritual. Pemahaman 

terhadap diri ini adalah dalam rangka untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

memahami kemampuan dirinya, dan mencapai kedewasaan. Selain dengan observasi 

pemahaman terhadap dunia anak juga dapat dilakukan dengan introspeksi dan empati, yaitu 

kemampuan menempatkan diri dalam diri anak. 

 



Upaya pendidikan adalah suatu cara atau usaha pendidikan untuk membimbing anak 

mencapai kedewasaannya. Usaha ini dapat berbentuk pendidikan atau situasi yang dengan 

sengaja diadakan untuk mendidik anak. Setiap upaya atau pelaksanaan proses pendidikan 

sebenarnya adalah suatu perbuatan wibawa, dimana nilai atau maksud yang diinginkan harus 

sesuai dengan kenyataan. Pendidikan pada hakekatnya tidak dilaksanakan dalam kepura-

puraan, pendidik harus jujur, murni dan otentik. Oleh karena itu, pendidik selalu dipandang 

sebagai panutan, idola, dan sebagai orang yang menjalankan berbagai prilaku yang bermoral. 

 

Berbagai asumsi pendidikan yang telah dipilih dan diadopsi oleh seorang pendidik 

akan berfungsi memberikan dasar rujukan konseptual dalam rangka praktek pendidikan yang 

dilaksanakannya. Dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain 

kecuali peningkatan mutu pendidikan. Dengan katalain, fungsi landasan pendidikan adalah 

sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan sangat dibutuhkan demi 

terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. 
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