
Pendidikan Masa Kini Mengacu Pada Sejarah Pendidikan di 

Indonesia 

(oleh : I Nengah Arimbawa/ 15.1.2.5.2.0857) 

I. Pendahuluan 

Ketika manusia itu mengalami kelahiran sesungguhnya secara tidak 

langsung manusia telah dididik oleh lingkungannya untuk menjadikan manusia 

yang mempunyai sifat kemanusiaan seutuhnya. Namun jika kita mendengar kata 

pendidikan maka pikiran kita hanya akan terpaut pada pendidik formal yaitu 

pendidikan yang diselengarakan di sekolah dimana ada guru dan siswa 

didalamnya. Hubungan pendidika formal kebanyakan hanya terbatas pada 

pengajaran yang dilakukan oleh pendidik kepada anak didiknya karena terbatas 

akan waktu. Padahal pengertian pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu 

pengetahuan yang mengacu kepada ranah kognitif saja, melainkan juga mengacu 

kepada ranah psikomotor dan afektif yang nantinya bertujuan akan membentuk 

karakter anak. Untuk itu pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah namun juga 

dalam keluarga (pendidikan informal) dan dalam masyarakat (pendidikan non 

formal). 

Jika dilihat dari pengertian pendidikan secara luas yang mengatakan 

bahwa pendidikan ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala 

lingkungan dan sepanjang hidup. Dan pendidikan adalah segala situasi hidup yang 

mempengaruhi pertumbuhan individu (Mudyahardjo, 2013 :3). Hal ini menujukan 

bahwa pendidikan yang terjadi tidak sebatas hubungan guru dengan murid 

ataupun orang dewasa dengan anak. Namun pendidikan yaitu segala pengalaman 

yang didapat oleh individu yang membantu dalam kehidupanya. Dengan demikian 

pendidikan tidak hanyalah terjadi pada saat manusia mengenal tulisan namun 

pendidikan sudah terjadi saat manusia belum mengenal tulisan. Hal ini ditujjukan 

dengan kemampuan manusia pada saat itu yang mampu beradaptasi dengan alam 

dengan menggunakan akal dan pikirannya.  

Berbicara masalah pendidikan zaman pra sejarah di Indonesia dimana 

manusia belom mengenal tulisan, maka pendidikan pada zaman sejarah sudah 

mulai terprogram dimulai dari dengan adanya sistem pembelajaran pada kerajaan-

kerajaan yang ada di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan sistem pendidikan 

pada masa penjajahan dimana dua Negara turut berperan dalam sejarah 

pendidikan di Indonesia yaitu Belanda dan Jepang. Kemudian bagaimana dengan 

pendidikan di Indonesia setalah itu? dan pendidikan di Indonesia pada masa kini? 

Untuk itu makalah ini akan menguraikan sistem pendidikan pada masa lalu yang 

mengacu pada landasan historis pendidikan di Indonesia dan menguraikan sistem 

pendidikan pada masa kini. 

 

 



II. Pembahasan 

Pendidikan Nasional Indonesia merdeka secara formal dimulai sejak 

Indonesia menyatakan kemerdekaannya, yaitu 17 Agustuts 1945 ((Mudyahardjo, 

2013: 214). Pendidikan Nasional Indonesia Merdeka merupakan kelanjutan dari 

cita-cita dan praktek-praktek pendidikan masa lampau. Sehingga yang menjadi 

landasan historis Pendidikan Nasional Indonesia adalah cita-cita dan Praktek-

praktek pendidikan masa lampau yang tersurat atau tersirat masih menjadi dasar 

penyelenggaraan pendidikan Nasional Indonesia. Namun jika dilihat dari segi 

budaya pendidikan pada masa lampau khususnya pada masa sejarah yang secara 

tersurat atau tersirat menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia 

telah dimulai dari kerajaan yang ada di Indonesia yang kemudian sistem 

pendidikan itu dibagi menjadi tiga tonggak yaitu; 1) pendidikan Tradisional yaitu 

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang dipengaruhi oleh agama-agama 

besar di dunia, Hindu, Budha, Islam dan Nasrani (Katolik dan Protestan). 2) 

Pendidikan kolonial barat, yaitu penyelenggaraan pendidikan di nusantara 

Indonesia oleh pemerintah kolonial Barat terutama oleh pemerintahan colonial 

belanda. 3) selanjutnya Pemerintahan kolonial Jepang yaitu penyelenggaraan 

pendidikan di Nusantara oleh pemerintah militer Jepang dalam zaman perang 

dunia 2.  

Tentunya sistem pendidikan yang disebutkan diatas memiliki perbedaan 

satu sama lainnya. Seperti halnya sistem pendidikan tradisional yang terjadi pada 

masa kerajaan Hindu, Islam dan pengaruh agama Nasrani di Indonesia. Ketiga 

pengaruh agama dalam sistem pendidikan di Indonesia, menjadikan pendidikan 

berpedoman pada kebudayaan agama yang mempengaruhi. Misalkan pada zaman 

Hindu pendidikan otomatis lebih cenderung pada pendidikan hindu dengan sistem 

pengajaran budaya Hindu yang dilakukan di Pesraman yang pada masa itu disebut 

Peguron. Peguron ini dibagi menjadi dua yaitu Peguron Keraton dan Peguron 

biasa. Peguron Keraton merupakan tempat pendidikan bagi keluarga raja yang 

mengunakan sistem belajar pendidikan ayah untuk anaknya atau raja menunjuk 

pendeta untuk mengajar dengan pengetahuan yang diajarkan yaitu pengetahuan 

agama, etika, filsafat, pemerintahan dan hukum. Sementara Peguron biasa adalah 

pendidkan yang dilakukan diluar istana dengan mengambil sistem asrama.  

Pendidikan Islam dilakukan secara terpusat serta bertujuan pada 

penyebaran agama. Ada Sembilan wali yang berperan dalam hal ini yang dikenal 

dengan Wali Sanga. Namun tujuan utama dalam pendidikan Islam sama dengan 

tujuan hidup Islam yaitu mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan sesuai dengan 

ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Sehingga pesan-pesan Nabi ini 

yang banyak diajarkan pada pendidikan masa Islam. Kemudian pendidikan masa 

Masa Nasrani ditandai dengan masuknya bangsa portugis ke Indonesia yang 

mengacu pada pendidikan Katolik. Bangsa Portugis berhasil mendirikan sekolah 

dan mengajarkan pelajaran membaca, menulis berhitung dan agama. Pada masa 

Pendidikan Katolik pendidikan  Dan pendidikan Protestan dibawa oleh kaum 

Belanda. Perkembangan sekolah begitu pesat pada masa ini, sehingga banyak 

sekolah-sekolah yang dibangun pada masa ini. Belanda membiarkan 



terselenggaranya Pendidikan Islam Tradisional di Nusantara namun tetap 

mendukung diselenggarakannya sekolah yang bertujuan menyebarkan agama 

Kristen. Pendidikan berbasis budaya tentu saja masih terjadi pada masa ini. 

 Selanjutnya pendidikan Kolonial Belanda terjadi pada abad ke 19 sampai 

abad ke 20 yang mana sistem pendidikan ini menganut sistem dualistic 

diskriminatif yaitu membedakan pendidikan orang belandan dengan orang 

pribumi. Tujuan dari pendidikan ini adalah menghasilkan tamatan yang menjadi 

warga Negara Belanda kelas dua yang dapat memenuhi kebutuhan pegawai negeri 

atau pegawai perusahaan swasta Belanda. Kemudian pada pendidikan Kolonial 

Jepang pendidikan ditujukan pada pelatihan kemiliteran yang bertujuan untuk 

membantu kemenangan Jepang dalam Perang Dunia. Pendidikan Nasional 

Indonesia pada masa Kolonial Belanda dan Kolonial mempunyai kesamaan yaitu 

memanfaatkan sumber daya manusia untuk kepentingan masing-masing Negara. 

Peran bangsa barat memang tidak dapat dilepaskan dari sejarah pendidikan di 

Indonesia karena begitu lamanya bangsa barat menjajah Negara kita. Namun 

pengaruh bangsa Barat tidak semata-mata memberikan nilai negative bagi 

pendidikan di Indonesia melainkan juga memberikan nilai-nilai positif yang 

selanjutnya dapat mengantarkan kemerdekaan pada bangsa Indonesia dan dari 

itulah pendidikan bangsa Indonesia mulai berkembang. Kemudian bagaimana 

Pendidikan setelah Kemerdekaan Indonesia yang mana pendidikan sudah 

dibentuk oleh Masyarakat Indonesia sendiri.  

 Sesungguhanya sebelum kemerdekaan RI, sudah ada tokoh pribumi yang 

memiliki pemikiran maju, khusunya dalam bidang pendidikan yang tentunya 

berperan dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Beberapa tokoh tersebut 

seperti Ki Hajar Dewantara, Mohamad Syafei dan KH Ahmad Dahlan 

(Komarudin dan Sukarjo, 2013: 95).  Pendidikan Taman Siswa yang dikenalkan 

oleh Ki Hajar Dewantara berhasil memberikan perkembangan pada pendidikan di 

Indonesia pada masa itu, kemudian slogam yang berbunyi “Ing Ngarrso Sung 

Tulado, Ing Madya Mangun Karso dan Tut Wuri Handayani” masih relevan 

sampai saat ini yang juga dipakai labang depertemen pendidikan nasional. 

Kemudian Mohamad Syafei yang mendirikan sekolah INS (Indonesische 

Nederlandsche School) serta KH. Ahmad Dahlan yang mempopulerkan 

pendidikan Islam. Dan pada akhirnya tokoh-tokoh ini yang menghantarkan 

kemajuan pada pendidikan di Indonesia.  

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 Pendidikan Nasional di 

Indonesia mulai ditata dengan adanya sistem perundang-undangan dalam dunia 

pendidikan. Sistem pendidikan pada awal kemerdekaan pada dasarnya 

melanjutkan apa yang dikembangkan pada zaman pendudukan Jepang yaitu 

meliputi pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.  Namun 

pendidikan pada awal kemerdekaan masih dihantui dengan adanya Agresi Militer 

Belanda yang menyebabkan pendidikan dirahkan lebih ke patriotisme. Kemudian 

pendidikan dilanjutkan dengan pendidikan pada Pembangunan Jangka Panjang 

dan pada masa ini pendidikan di Indonesia semakin mengalami kemajuan. Dan 

selanjutnya diberlakukan wajib belajar Sembilan tahun yang tentunya ini 



mendapat perhatian dari pemerintah dengan adanya subsidi pada pendidikan. 

Kemudian sistem pendidikan di Indonesia dilanjutkan dengan pergantian 

kurikulum yang berlangsung secara berkala yang dimulai dari tahun 1947 sampai 

kurikulum 2013.  

Pergantian kurikulum secara berkala dimaksudkan untuk menyesuaikan 

perkembangan zaman dunia pendidikan, karena dianggap kurikulum tidak akan 

berlaku jika telah berjalan kurang lebi 10 tahun. Namun semua kurikulum 

dirancang berdasarkan landasan yang sama yaitu Pnacasila dan UUD 1945. 

Pergantian kurikulum secara berkala ini tentunya banyak menuai pro dan kontra. 

Seperti halnya pergantian kurikulum terjadi jika pemerintahan diganti karena 

adanya rasa gengsi untuk meneruskan kurikulum yang lama. Kemudian ada juga 

yang beranggapan bahwa digantinya kurikulum secara berkala diakibatkan karena 

pengahabisan dana APBN. Namun semuanya yang terjadi tidak serta merta seperti 

itu. perubahan kurikulum dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 

yang bergerak secara dinamis. Jika pada zaman dahulu kurikulum yang disajikan 

menitik beratkan pada pembelajaran yang berpusat pada guru, tapi pada masa kini 

pendidikan berbanding terbalik yaitu pendidikan yang berpusat pada siswa. 

Selama dua periode terakhir peenggunaan Kurikulum yaitu  KTSP (Kurikulum 

Satuan Pendidikan) metode pengajaran yang berpusat pada siswa sudah mulai 

diberlakukan hingga selanjutnya saat ini Kurikulum 2013 yang sudah mulai 

diberlakukan juga memberikan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Maksunya pembelajaran yang berpusat pada siswa yaitu pembelajaran sudah tidak 

menggunakan motede ceramah, namum lebih memfalitasi siswa dalam menggali 

potensi dan pengetahuan yang dia miliki. Jadi tugas pendidik disini adalah sebagai 

fasilitator untuk siswa.  

Perbedaan dari dua kurikulum tersebut ialah terletak pada tujuan 

pencapaian dari siswa. Jika pada KTSP tujuan pencapaian siswa masih berpacu 

pada ranah kognitif namun pada kurikulum 2013 ketiga ranah yang menjadi 

tujuan pencapain yaitu kognitif, afektif dan psikomotor menjadi ranah yang 

seimbang dalam pencapaian pendidikan. Hal ini dikarenakan terlihatnya banyak 

penyimpangan perilaku yang terjadi pada masyarakat pada masa kini yang 

mengacu pada degradasi moral. Sehingga ranah kognitif bukan menjadi hal yang 

utama dalam sistem pendidikan pada masa ini. Namun kurikulum 2013 belum 

bisa berlaku sepenuhnya pada saat ini karena banyak memiliki kelemahan. Seperti 

diantaranya kurangnya kemampuan guru dalam menjalankan kurikulum 2013, 

susahnya mengubah pola piker msayarakat terhadap pengetahuan pendidikan yang 

masih melihat dari segi kognitif saja.  

Jika dilihat dari penjabaran sejarah pendidikan di Indonesia dari zaman 

kerajaan sampai saat ini. sebenarnya pendidikan di Indonesia perlu adanya 

pengkajian kembali dengan melihat nilai-nilai positif yang diberikan pada periode 

sistem pendidikan di Indonesia dari zaman ke zaman. Keadaan geografis 

Indoensia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke menyebabkan 

perbedaan budaya, kebutuhan dan perilaku. Lemahnya kurikulum yang berlaku 

selama ini karena sistem pendidikan di Indonesia hanya mengacu pada pendidikan 



Barat padahal pendidikan yang berbasis budaya dan masyarakat masih relevan 

diberlakukan di Indonesia. Seperti halanya kurikulum KTSP yang pernah 

diberlakukan di Indonesia dimana sistem pendidikan disatukan di berbagai semua 

kawasan di Indonesia. Hal ini menyebabkan semakin terjadinya tumpang tindih 

antara perencanaan dan penyelenggaraan. Jerak antara satu wilayah dan wilayah 

yang lainnya yang ada di Indonesia tergolong jauh menyebabkan kurangnya akses 

untuk menjangkau semua wilayah terutama Indonesia Timur.  

Sehingga menyebabkan ketinggalan bagi saudara kita pada Indonesia 

bagian timur. Hal ini juga mengacu pada ketidak merataan pendidikan yang 

berlangsung. Tidak heran jika suatu periode menyebabkan katidak lulusan siswa 

100% dalam penyelenggaraan Ujian Nasional.  Dan yang paling parahnya ini juga 

yang menyebabkan berbagai kecurangan terjadi untuk menjaga nama baik 

sekolah. Sehingga pendidikan itu hanya sekedar formalitas untuk mendapatkan 

gelar atau ijasah.  

Dari itu kita melihat, perlunya mengkaji kembali terhadap pendidikan yang 

terjadi di Indonesia. Mungkin kita bisa bercermin pada sistem pendidikan 

tradisional yang sederhana namun memiliki manfaat bagi kehidupan pada masa 

itu. tidak perlu perencanaan pendidikan yang bagus, namun yang lebih dibutuhkan 

adalah penyelenggaraan pendidikan yang transparan yang tidak hanya mengejar 

nilai namun pendidikan yang dapat mengisi diri dan disesuaikan dengan 

kebutuhan penduduk yang sesuai dengan letak geografis di Indonesia.  

 

III. Kesimpulan 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia 

telah mengalami beberapa perubahan mengingat adanya pengaruh zaman yang 

terjadi di Indonesia dari zaman kerajaan hingga masa kini. Pendidikan di Indonesia 

perlua adanya pengakajian kembali terhadap penyesuaian letak geografis dan 

kebutuhan masayarakat yang tentunya pendidikan akan lebih berguna pada 

kehidupan masyarakat pada masa kini. 
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