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KATA PENGANTAR 

 

Om Swastyastu, 

  Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) karena  

berkat rahmat Beliau Proposal ini dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi salah satu 

persyaratan tugas pada akhir mata kuliah Mahasiswa pada program studi pendidikan Agama 

Hindu, Pasca Sarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Untuk memenuhi persyaratan 

tersebut disusunlah Proposal ini dengan judul “landasan Pendidikan”. 

 Dalam proses penyelesaiannya, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh  

karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dalam menyelesaikan Proposal ini. 

 Akhir kata penulis menyadari akan tulisan ini masih jauh dari sempurna dan tak luput 

dari kekurangan. Untuk itu kritik dan saran pembaca sangat diharapkan untuk kesempurnaan 

Proposal ini, semoga proposal ini ada manfaatnya bagi masyarakat Hindu pada umumnya dan 

masyarakat Desa Adat Sembiran pada khususnya. 

Om Santih Santih Santih Om 

Denpasar, Desember 2015 

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    LATAR BELAKANG MASALAH 

Secara faktual, kegiatan pendidikan merupakan kegiatan antar manusia, oleh manusia dan 

untuk manusia. Oleh karena itu pembicaraan tentang pendidikan tidak pernah lepas dari unsure 

manusia. Dari beberapa pendapat tentang pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli 

pendidikan pada umumnya sepakat bahwa pendidikan itu diberikan atau diselenggarakan dalam 

rangka mengembangkan seluruh potensi manusia ke arah yang positif. 

Pendidikan, pada dasarnya adalah proses kumunikasi yang didalamnya mengandung 

transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan, di dalam dan di luar 

sekolah yang berlangsung sepanjang hayat (life long process), dan generasi ke generasi. 

Pendidikan sebagai gejala manusiawi dan sekaligus usaha sadar, didalamnya tidak lepas 

dari keterbatsan-keterbatasan yang dapat melekat pada peserta didik, pendidik, interaksi 

pendidik, serta pada lingkungan dan sarana pendidikan.  

Berdasarkan uraian diatas, penyusun membatasi ruang lingkup pembahasan pada 

pendidik/guru. Guru merupakan pelaku utama dalam pendidikan, selain peserta didik. Pendidik 

(Guru) yang baik adalah yang memiliki kemampuan atau kompotensi yang bisa diberikan kepada 

anak didik. Pendidik merupakan sosok yang memiliki kedudukan yang sangat penting bagi 

pengembangan segenap potensi peserta didik. Ia menjadi orang yang paling menentukan dalam 

perancangan dan penyiapan proses pendidikan dan pembelajarana di kelas, paling menentukan 

dalam pengaturan kelas dan pengendalian siswa, pun pula dalam penilaian hasil pendidikan dan 

pembelajaran yang dicapai siswa. 

Seseorang yang menginginkan menjadi pendidik maka ia dipersyaratkan mempunyai 

kriteria yang diinginkan oleh dunia pendidikan. Tidak semua orang bisa menjadi pendidik kalau 

yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan bukti dengan criteria yang ditetapkan. Dalam hal ini 

oleh Dirto Hadisusanto, Suryati Sidharto, dan Dwi Siswoyo (1995) syarat seorang pendidik 

adalah : 

(1) mempunya perasaan terpanggil sebagai tugas suci,  
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(2) mencintai dan mengasih-sayangi peserta didik,  

(3) mempunyai rasa tanggung jawab yang didasari penuh akan tugasnya. Ketiga persyaratan 

tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Orang terasa terpanggil 

untuk mendidik maka ia mencintai peserta didiknya dan memiliki perasaan wajib dalam 

melaksanakan tugasnya disertai dengan dedikasi yang tinggi atau bertanggungjawab. Menurut 

mereka juga bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah :  

a Kompetensi profesional 

b Kompetensi personal 

c Kompetensi sosial 

Namun untuk konteks Indonesia, dewasa ini telah dirumuskan syarat kompetensi yang 

harus dimiliki oleh seorang guru menurut UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 

Pada pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Guru yang baik adalah guru yang bisa menguasai ke empat kompetensi diatas. Dewasa 

ini banyak kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam upaya mencari sosok guru yang baik dan 

memiliki kemampuan yang berkompoten. Akan tetapi, pembahasan kali ini hanya membahas 

tentang “ usaha memperbaiki kualitas guru dengan mengoptimalkan kompotensi pedagogic dan 

kompetensi kepribadian “. 

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

globalisasi dan reformasi seperti sekarang ini kita semua dapat merasakan bersama, bahwa 

kebebasan berpendapat dan berperilaku sudah sedemikan maraknya, karena terlalu bebas serta 

fulgarnya dalam tampilan dan pemberitaan itu, sampai-sampai banyak kalangan pemuda yang 

tidak memperhatikan lagi moralitas, sopan santun, etika dan budi pekerti sebagaimana adat 

ketimuran yang kita agungkan itu. Media elektronik berupa televisi, maupun media cetak yang 

kita saksikan dan kita baca tiap hari, baik yang menampilkan kritikan kontruktif maupun 

pertunjukan hiburan yang mengumbar kemaksiatan sudah sedemikian marak dan bebasnya di 

masyarakat. Hal ini secara langsung akan dapat mempengaruhi moral dan tingkah laku para 

pemirsa atau pembaca, lebih-lebih para remaja yang belum memiliki bekal pengetahuan agama 
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yang kuat. Dalam hal ini, pendidikan memegang peranan penting dalam mengatasi persoalan 

moralitas yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, melalui makalah ini penulis berusaha 

untuk mengungkap bagaimana peran pendidikan dalam persoalan moralitas. 

 

1.2 .RUMUSAN MASALAH 

1)      Pengertian Landasan Pendidikan 

2)    Jenis-jenis Landasan Pendidikan 

3)    Fungsi Landasan Pendidikan 

2)    Pentingnya landasan Pendidikan 

4)      Peran Pendidikan Agama Hindu dalam Membentuk Kepribadian Siswa 

.  
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BAB II 

PEMBASAN 

 

2.1. Pengertian Landasan Pendidikan 

Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar  atau alas, karena itu landasan 

merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak  atau dasar pijakan ini 

dapat bersifat material (contoh: landasan pesawat terbang); dapat pula bersifat konseptual 

(contoh: landasan pendidikan). Landasan yang bersifat koseptual identik dengan asumsi,  adapun 

asumsi dapat dibedakan menjadi tiga macam asumsi, yaitu aksioma, postulat dan premis 

tersembunyi. 

Pendidikan antara lain dapat dipahami dari dua sudut pandang, pertama dari sudut 

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

kita kenal istilah studi pendidikan. 

Praktek pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam 

membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pedidikan. Kegiatan bantuan 

dalam praktek pendidikan dapat berupa pengelolaan pendidikan (makro maupun mikro), dan 

dapat berupa kegiatan pendidikan (bimbingan, pengajaran dan atau latihan). 

Studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami 

pendidikan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-

asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak  dalam rangka praktek pendidikan dan atau  

studi pendidikan. 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia bahwa landasan berarti alas dan tumpuan. Dalam 

studi pendidikan, pengertian landasan pendidikan tumpuan atau titik tolak konsep, prinsip, atau 

teori yang dijadikan pembahasan kependidikan. 

 

2.2.   Jenis-jenis Landasan Pendidikan 

Pokok-pokok bahasan yang diungkap dalam landasan pendidikan adlah sebagai berikut : 

Manusia dan Pendidikan : Hakekat manusia dalam hubungannya dengan pendidikan adalah 

manusia sebagai makhluk yang harus/perlu dididik dan mendidik, manusia sebagai makhluk 

yang dapat dididik dan mendidik, serta pendidikan sebagai humanisasi 
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Pengertian Pendidikan : Pengertian pendidikan diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, 

yaitu pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup, pengertian pendidikan berdasarkan 

pendekatan ilmiah ilmiah, dan pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan system. 

Pendidikan sebagai Ilmu dan Seni : Pendidikan sebagai ilmu terarah pada bagaimana 

melaksanakan studidan praktek pendidikan dalam ilmu pendidikan, sedangkan pendidikan 

sebagai seni terarah 

Ada berbagai jenis landasan pendidikan, berdasarkan sumber perolehannya kita dapat 

mengidentifikasi jenis landasan pendidikan menjadi: 

1. Landasan religius pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber  dari religi atau 

agama yang menjadi titik tolak  dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi 

pendidikan. 

2. Landasan filosofis pendidikan, yaitu  asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang 

menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. 

3. Landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang 

atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak  dalam rangka praktek pendidikan dan atau 

studi pendidikan.  Tergolong ke dalam landasan ilmiah pendidikan antara lain: landasan 

psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, 

landasan historis pendidikan, dsb. Landasan ilmiah pendidikan dikenal pula sebagai 

landasan empiris pendidikan atau landasan faktual pendidikan. 

4. Landasan yuridis atau hukum pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka 

praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. 

 

2.3. Fungsi Landasan Pendidikan 

Misi utama mata kuliah landasan-landasan pendidikan dalam pendidikan tenaga 

kependidikan tidak tertuju kepada pengembangan aspek keterampilan khusus mengenai 

pendidikan sesuai spesialisasi jurusan atau program pendidikan, melainkan tertuju kepada 

pengembangan wawasan kependidikan,  yaitu berkenaan dengan  berbagai asumsi yang bersifat 

umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga 

menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. 
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Berbagai asumsi pendidikan yang telah dipilih dan diadopsi oleh seseorang tenaga 

kependidikan akan berfungsi   memberikan  dasar rujukan konseptual dalam rangka praktek 

pendidikan dan atau studi pendidikan yang dilaksanakannya. Dengan kata lain, fungsi  landasan 

pendidikan adalah sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan dan atau studi 

pendidikan. 

 

 

2.4. Pentingnya Landasan Pendidikan dalam Proses Pendidikan 

 

Jika kita berbicara tentang esensi landasan pendidikan dalam proses pendidikan, maka hal 

itu akan dikaitkan juga dengan study pendidikan dan praktek pendidikan yang merupakan dua 

hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan.  Praktek tanpa 

study tidak mungkin berlangsung, demikian pula study tanpa praktek ibarat hampa tak ada 

gunanya. Seperti yang disebutkan oleh M. I. Soelaiman bahwa praktek tanpa teori tidak jelas 

arahnya. Study pendidikan merupakan seperangkat kegiatan yang bertujuan untuk memahami 

suatu prinsip, konsep, atau teori pendidikan, sedangkan praktek pendidikan merupakan 

seperangkat kegiatan bersama yang bertujuan membantu pihak lain agar mengalami perubahan 

tingkah laku yang di harapkan. Berdasarkan hal tersebut maka konsep, prinsip atau teori 

pendidikan yang dibutuhkan dalam praktek pendidikan merupakan landasan bagi 

berlangsungnya proses pendidikan, dengan demikian landasan yang kokoh dan terarah 

merupakan pijakan dalam suatu kegiatan pedidikan. 

Terlebih dahulu kita harus mengetahui  landasan-landasan pendidikan yang dianut oleh 

suatu bangsa, kita harus mempunyai kesatuan pendapat tentang arti landasan pendidikan. 

Landasan pendidikan merupakan norma dasar pendidikan yang bersifat imperatif; artinya 

mengikat dan mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan untuk 

setia melaksanakan dan mengembangkan berdasarkan landasan pendidikan yang dianut. 

 Umumnya ada lima landasan pendidikan utama yang menjadi norma dasar pendidikan, yakni: 

(1) Landasan Filosofis Pendidikan, (2) Landasan Sosiologis Pendidikan, (3) Landasan Kultural 

Pendidikan, (4) Landasan Psikologis Pendidikan, (5) Landasan Ilmiah dan Teknologi. 

Landasan Filosofis Pendidikan : Selaku bangsa Indonesia maka dasar palsafah Pancasila 

merupakan sumber utama dalam pelaksanaan pendidikan. 
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Landasan Psikologis Pendidikan : Psikologis pendidikan merupakan aplikasi metode 

psikologis dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan. 

Landasan Sosiologis dan Antropologis Pendidikan : asumsi-asumsi sosiologi terhadap 

pendidikan berkaitan dengan metode sosiologis dalam mengkaji hubungan dan pengaruh timbal 

balik antara aneka macam gejala-gejala social, sedangkan asumsi antropologi terhadap 

pendidikan berkaitan dengan antropologi fisik dan antropologi social budaya. 

Landasan Historis Pendidikan : Sejarah pendidikan dimulai pada masa Hindu/Budha 

samapai pendidikan pada masa orde baru. 

Landasan Yuridis Pendidikan : Suber-sumber hokum yang dijadikan pijakan dalam 

pelaksanaan pendidikan bersumber dari UUD’45, UU Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan 

Pemerintah dan UU tentang Guru dan Dosen. 

 

2.4.1. Fungsi Landasan Pendidikan 

Makna fungsi berkaitan dengan manfaat. Adapun manfaat calon pendidik mempelajari landasan 

pendidikan diantaranya : 

1.      Mengetahui berbagai konsep, prinsip dan teori pendidikan dalam melaksanakan praktek 

pendidikan. 

2.      Mempunyai sikap kritis terhadap pandangan-pandangan teori pendidikan. 

3.      Memberiakn kontribusi pada pola pikir dan pola kerja calon pendidikan. 

4.      Lebih meyakini tentang konsep, prinsip dan teori pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan. 

5.      Memiliki kesiapan studi pendidikan lebih lanjut. 

 

2.4.2. Esensi  Pendidikan 

Selanjutnya, setiap orang terutama guru atau orangtua pasti memiliki opini tersendiri tentang 

apa sebenarnya esensi pendidikan itu. Bagi saya pendidikan adalah sebuah upaya untuk 

mentransfer ilmu dari seseorang kepada orang lain. Tak cukup hanya mentransfer ilmu semata, 

tetapi juga upaya untuk mentransfer nilai-nilai moralitas dan akhlak yang baik dari pendidik 

kepada yang dididik. Dari guru kepada murid dan juga terkadang dari murid kepada guru. 

Namun tak bisa dipungkiri bahwa esensi dari pendidikan adalah sangat berkaitan dengan 

sikap seorang guru dalam menghayati dan menjalankan profesinya. Bagi beberapa guru kegiatan 

mengajar mungkin dilakukan dengan setengah hati, kering, garing, hanya mengisi absen hadir, 
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tanda tangan, memberi catatan, menjelaskan sebentar, menugaskan siswa, lantas pulang. 

Beberapa terus mengeluhkan betapa kecilnya gaji guru yang begitu- begitu saja dan terus asyik 

mengobrol dengan rekan sekerja sampai bel tanda pulang berbunyi, siswa dengan asyik 

mengobrol juga karena guru tak jadi masuk memberikan pelajaran. Banyak pula yang dengan 

begitu bersemangat menjejali siswa dengan begitu banyak materi dan metode yang kata mereka 

baik. 

 

 

2.5    Peran Pendidikan Agama Hindu dalam Membentuk Kepribadian Siswa 

Inti ajaran agama Hindu terdiri dari bagian yang disebut dengan Tri Kerangka Agama 

Hindu. Tri Kerangka Agama Hindu itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian antara lain : 

1.      Tattwa (filsafat) 

2.      Susila (etika) 

3.      Upacara (ritual) 

Dari ketiga kerangka tersebut, dapat dikembangkan menjadi beberapa ajaran agama 

Hindu yang kemudian diaplikasikan kedalam sebuah praktek upakara atau simbol-simbol yang 

mencerminkan makna dari ajaran agama tersebut. 

Jika diibaratkan tattwa itu adalah kepala, susila adalah hati, upacara adalah tangan dan 

kaki agama. Dapat juga diandaikan sebagai sebuah telor, sarinya adalah tatwa, putih telornya 

adalah susila dan kulitnya adalah upacara. Telor ini akan busuk jika satu dari bagian ini tidak 

sempurna. Maka dari itu, ketiga kerangka ini haruslah seimbang. 

Banyak tattwa yang mampu membuat seseorang menjadi berubah kearah yang lebih 

positif bila saja seseorang itu mampu memaknai tattwa tersebut dan mampu disesuaikan dengan 

kehidupan yang sekarang. Contoh yang sehari-hari kita dengar yaitu ucapan Om Swastyastu. 

Andai saja ucapan ini dapat dipahami dan dimaknai oleh seorang siswa, pastinya akan ada suatu 

anugrah, berkah dan timbulnya aura positif dari ucapan yang sangat dalam tattwanya 

(filsafatnya). Kata Om merupakan aksara suci untuk Sang Hyang Widhi Wasa, Swastyastu 

berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya semoga selalu berada dalam keadaan yang baik atas 

karunia Hyang Widhi. Sungguh luar biasa makna dibalik kata yang sederhana di atas. Tapi 

seakan-akan orang-orang atau khususnya para siswa, hanya sekedar mengucapkannya sebagai 

salam saja tanpa mengetahui makna dibalik kata-kata tersebut. Sama halnya dengan 
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mengucapkan mantram-mantram suci ketika bersembahyang. Bila diucapkan dengan sungguh 

pasti akan timbul suatu getaran sehingga persembahyangan tersebut akan terasa sangat hikmat. 

Dari hal-hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi psikologi seseorang dengan 

adanya keyakinan akan Beliau, pastinya akan muncul pemikiran-pemikiran positif sehingga 

mampu untuk berbuat yang positif pula. Hal apapun menyangkut tattwa tentang ketuhanan 

haruslah diajarkan sejak dini kepada si anak. Dan disekolah pun guru-guru harus mampu 

memberikan pesan-pesan yang menyangkut tentang ajaran agama terutama kepercayaan terhadap 

Hyang Widhi haruslah ditingkatkan. 

Dengan kepercayaan dan kepahaman akan adanya Ida Sang Hyang Widhi Wasa, maka 

akan timbul pemikiran positif yang akhirnya mampu diterapkan oleh para siswa kedalam sebuah 

tindakan konkret pastinya tindakan konkret tersebut haruslah bersifat positif. Dalam agama 

Hindu tingkah laku yang baik disebut dengan susila. Agama merupakan dasar tata susila yang 

kokoh dan kekal. Ibarat bangunan jika landasan/pondasinya tidak kokoh maka niscaya bangunan 

tersebut akan mudah roboh. Hal inilah yang harus diresapi oleh semua orang khususnya para 

siswa sebagai generasi bangsa. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi akibat dari perbuatan yang 

melanggar dari ajaran tata susila. 

Banyak siswa yang melanggar norma-norma sehingga bertindak diluar dari ajaran 

agama. Misal saja adanya genk motor yang ujung-ujungnya terjadi perkelahian. Adanya tawuran 

antar pelajar, siswa yang memakai narkoba, memperkosa, membunuh dan yang sering terjadi 

adalah kasus pencurian dengan berbagai macam alasan. Mengapa siswa tersebut melakukan hal 

seperti itu? Dari berbagai kejahatan tersebut, tentu dapat dipastikan salah satu faktornya adalah 

semakin terdegradasinya moral serta etika di dalam diri para siswa.  

Disinilah peran pendidikan agama Hindu yang notabene dibagi menjadi 2 yaitu 

pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal tentu saja didapat dari proses 

pembelajaran agama Hindu oleh guru. Pendidikan yang dari sekolah tersebut, pada umumnya 

hanya bersifat teoritis yang dalam mekanisme pembelajarannya adalah menyampaikan pesan 

moral, budi pekerti, tata susila, dan makna-makna ajaran agama Hindu yang diharapkan mampu 

mendoktrin pikiran para siswa agar tidak melanggar dari apa yang diajarkan oleh agama Hindu. 

Contoh, adanya ajaran Tat Twam Asi, Ahimsa yang mengajarkan para siswa untuk memiliki 

sifat welas asih dan tidak menyakiti atau pun membunuh makhluk lainnya. Diajarkan pula dalam 

agama Hindu agar para siswa berbuat, berbicara dan berpikir yang baik yang disebut dengan Tri 
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Kaya Parisudha. Banyak ajaran agama Hindu yang seharusnya mampu mendoktrin pemikiran 

para siswa. 

Jikalau pendidikan formal belum mampu untuk mendoktrin pikiran siswa agar tidak 

menyimpang dari ajaran agama,  ada hal lain yang dapat digunakan sebagai penunjang dari 

pendidikan formal tersebut yaitu pendidikan non formal. Dalam pendidikan ini yang pertama 

perlu disorot adalah bagaimana caranya suatu keluarga (orang tua) menanamkan ajaran-ajaran 

agama Hindu kepada anaknya sejak dini. 

Bila sejak dini sudah diajarkan, pastinya kita berharap agar ketika anak itu dewasa, 

akan muncul karakter yang baik. Kegiatan-kegiatan yang bersifat sosioreligius harusnya mampu 

untuk membentuk kepribadian siswa agar menjadi lebih baik. Contohnya seperti kegiatan ngayah 

di Pura. Disamping kita dapat bersosialisasi dengan orang lain, dapat beradaptasi dengan 

keadaan dan lingkungan, serta dapat pula meningkatkan ketrampilan dalam membuat sarana 

upakara seperti membuat penjor, tipat, membuat canang, banten dan lain sebagainya. Dengan 

kegiatan-kegiatan positif ini, disamping pembentukan karakter yang baik, tetapi juga mampu 

untuk mengisi waktu luang siswa agar tidak terisi oleh kegiatan-kegiatan negatif. Disekolah pun 

harus meningkatkan ekstrakurikuler keagamaan sebut saja Dharma Gita, Dharma Wacana, 

praktek upakara mejejaitan. Dan sekolah harus membuat program-program yang bersifat 

sosioreligius. Dengan berbagai hal yang dipersepsikan di atas mengenai ajaran agama Hindu, 

diharapkan agar mampu membentuk kepribadian yang baik dan mempu mengikis sedikit demi 

sedikit krisis moral yang terjadi selama ini terutama dikalangan siswa. Karena kembali ke awal 

tujuan pendidikan adalah disamping cerdas secara intelektual, tapi juga harus membentuk 

karakter yang positif. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1.  Kesimpulan 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Landasan Psikologis Pendidikan adalah 

kajian tentang dasar- dasar psikologi yang dapat menjadi landasan teori maupun praktek 

pendidikan. Dalam praktek pendidikan ini seorang guru terlebih dahulu harus mengetahui dan 

mengenal tentang situasi pergaulan pendidikan yang akan terjadi pada setiap individu, be bera 

dimensi dalam proses pendidikan, tugas-tugas pokok perkembangan, pemahaman terhadap 

perkembangan pribadi anak, teori-teori belajar dalam pendidikan, dan jenis-jenis upaya 

pendidikan, agar guru tersebut ketika dia terjun ke dalam bisa mengatasi berbagai permasalahan-

permasalahan yang terjadi pada anak didiknya sehingga potensi-potensi yang ada pada diri anak 

dapat dibantu untuk dikembangkan.  

 

3.2.  Saran 

Makalah yang kami buat ini masih banyak kekuranggannya, dan masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu Kami mohon kritik, saran serta masukan-masukan dari rekan-rekan 

yang membaca makalah kami, agar kedepannya dalam  pembuatan makalah kami bisa lebih baik 

lagi. 
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