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BAB  I 

PENDAHULUAN 
 

A.  Latar  Belakang    

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap manusia dimuka 

bumi ini. Pendidikan tidak terlepas dari segala kegiatan manusia. Dalam kondisi apapun 

manusia tidak dapat menolak efek dari penerapan pendidikan. 

Sejak dahulu dari generasi ke generasi, walaupun berawal dari sesuatu yang sederhana, 

sesungguhnya pendidikan sudah ada. Pengetahuan, pemahaman dan pengalaman tentang 

pendidikan senantiasa perlu dipersegar dan diperkaya, mengingat ilmu, konsep tentang 

pendidikan adalah hasil pemikiran manusia yang bersifat dinamis, berubah – ubah karena 

pengaruh situasi dan kondisi kehidupan umat manusia pada umumnya. konsep pendidikan 

selalu mengalami perubahan seiring dengan tuntutan zaman dan peradaban umat manusia di 

dunia dalam berbagai aspek kehidupan.  

Pemahaman yang baik tentang hakikat pendidikan akan memperkaya wawasan dan 

memantapkan kepercayaan diri si pendidik karena si pendidik memiliki pegangan yang kuat 

dalam melakukan berbagai upaya pendidikan. 

Menyadari peran penting pendidikan, maka langkah pertama yang harus dilakukan 

adalah memahami terlebih dahulu konsep dan hakikat pendidikan. Pemahaman tentang 

konsep dan hakikat pendidikan akan menyebabkan kita memahami peran, mendudukkannya, 

dan menilai pendidikan secara proporsional.  

 

B. Rumusan   Masalah  
Dari permasalahan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam makalah ini 

adalah Bagaimanakah landasan filosofis dan landasan sosiologis pendidikan ? 

 

 C.  Tujuan   Penulisan Makalah  

 Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memberi pemahaman kepada 

pembaca mengenai landasan filosofis dan landasan sosiologis dalam pendidikan serta hal – 

hal yang terkandung didalamnya.  

 

D. Manfaat  Penulisan Makalah 
1. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami landasan filosofis dalam pendidikan 

2. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami landasan sosiologis dalam pendidikan 

3. Dapat mendorong keinginan  pembaca untuk mengetahui lebih banyak dan mendalam 

tentang landasan filosofis dan landasan sosiologis dalam pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN FILOSOFIS DALAM PENDIDIKAN 
 

 

Landasan Filosofis Pendidikan 
Landasan Filosofis Pendidikan Ada tiga istilah yang terlebih dahulu perlu kita kaji 

dalam rangka memahami pengertian landasan pendidikan, yaitu istilah landasan istilah 

filosofis dan istilah pendidikan. 

Di dalam Landasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:260) istilah landasan 

diartikan  Adapun istilah landasan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. dasar dikenal pula 

sebagai fundasi. Mengacu kepada pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa landasan 

adalah suatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal, suatu titik tumpu atau titik tolak dari 

sesuatu hal. 

Berdasarkan sifat atau suatu fundasi tempat berdirinya sesuatu hal. wujudnya terdapat 

dua jenis landasan, yaitu landasan yang bersifat material, dan landasan yang bersifat 

konseptual. Contoh landasan yang bersifat material antara lain berupa landasan pacu pesawat 

terbang dan fundasi bangunan gedung. Adapun contoh landasan yang bersifat konseptual 

antara lain berupa dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, landasan 

pendidikan, dan sebagainya. 

Landasan dari contoh di atas telah Anda ketahui bahwa landasan pendidikan 

tergolong ke dalam jenis landasan yang bersifat konseptual. Selanjutnya, mari kita kaji lebih 

lanjut pengertian landasan yang bersifat konseptual. Dasarnya identik dengan asumsi, yaitu 

suatu gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat atau pernyataan yang sudah dianggap benar, 

yang dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir (melakukan suatu studi) dan/atau dalam 

rangka bertindak (melakukan suatu praktek). Menurut Troy  Wilson Organ, “asumsi dapat 

dibedakan dalam tiga macam, yaitu:  Premis tersembunyi  Postulat Aksioma. 

Landasan Aksioma adalah asumsi yang diterima kebenarannya tanpa perlu 

pembuktian, atau suatu pernyataan yang kebenarannya diterima secara universal. Contoh: 

“dalam hidupnya manusia tumbuh dan berkembang”. Terhadap pernyataan ini tidak akan ada 

orang yang menyangkal kebenarannya, sebab kebenarannya dapat diterima secara universal 

tanpa perlu dibuktikan lagi. 

Landasan Postulat yaitu asumsi yang diterima kelompok orang tertentu atas dasar 

persetujuan. Contoh: “Perkembangan individu ditentukan oleh factor hereditas maupun oleh 

factor pengaruh lingkungannya (pengalaman)”. Asumsi ini disetujui/diterima benar oleh 

kelompok orang tertentu, tetapi tentu saja ditolak oleh kelompok orang lainnya yang 

menyetujui asumsi bahwa perkembangan individu sepenuhnya ditentukan oleh faktor 

hereditas saja, atau oleh faktor pengaruh lingkungan saja. 

Landasan Premis Tersembunyi yaitu asumsi yang tidak dinyatakan secara tersurat 

yang diharapkan dipahami atau diterima secara umum. Premis tersembunyi biasanya 

merupakan premis mayor dan premis minor dalam silogisme yang tidak dinyatakan secara 

tersurat, dalam hal ini pembaca atau pendengar diharapkan melengkapinya. Contoh: Armin 

perlu di didik (dinyatakan). Dalam pernyataan ini terdapat premis tersembunyi yang tidak 

dinyatakan, yaitu semua manusia perlu di didik (premis mayor), dan Armin adalah manusia 

(premis minor). Maka kesimpulanya seperti pernyataan di atas adalah Armin perlu di didik. 

Filosofis , berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas suku kata philein/philos yang 

artinya cinta dan sophos/Sophia yang artinya kebijaksanaan, hikmah, ilmu, kebenaran. Secara 

maknawi filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami 

hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Untuk mencapai dan 

menemukan kebenaran tersebut, masing-masing filosof memiliki karakteristik yang berbeda 



antara yang satu dengan lainnya. Demikian pula kajian yang dijadikan obyek telaahan akan 

berbeda selaras dengan cara pandang terhadap hakikat segala sesuatu. 

Manfaat  filsafat dalam kehidupan  adalah :  Sebagai dasar dalam mengambil dan  

sebagai dasar dalam bertindak.  Untuk bersiap  untuk mengurangi salah paham dan konflik.  

keputusan.  Filosofis siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah.  

Ajaran filsafat Keilmuan Beberapa ajaran filsafat  yang telah mengisi dan tersimpan 

dalam khasanah ilmu adalah: Materialisme, yang berpendapat bahwa kenyatan yang 

sebenarnya adalah alam semesta badaniah. Aliran ini tidak mengakui adanya kenyataan 

spiritual. Aliran materialisme memiliki dua variasi yaitu materialisme  Idealisme yang 

berpendapat dialektik dan materialisme humanistis. Bahwa hakikat kenyataan dunia adalah 

ide yang sifatnya rohani atau intelegesi. Variasi aliran ini adalah idealisme subjektif dan 

idealisme  Realisme. Aliran ini berpendapat bahwa dunia batin/rohani objektif.  Pragmatisme 

dan dunia materi murupakan hakitat yang asli dan abadi. merupakan aliran paham dalam 

filsafat yang tidak bersikap mutlak (absolut) tidak doktriner tetapi relatif tergantung kepada 

kemampuan manusia. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan Pendidikan 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 dan masyarakat. 

Landasan Filosofis Pendidikan berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

landasan filosofis pendidikan  adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang 

menjadi titik tolak dalam pendidikan. Ada berbagai aliran filsafat, antara lain: Idealisme, 

Realisme, Pragmatisme, Pancasila, dsb. 

Landasan Filosofis Pendidikan berbicara tentang landasan filosofis pendidikan berarti 

berkenaan dengan tujuan filosofis suatu praktik pendidikan sebagai sebuah ilmu. Oleh karena 

itu, kajian yang dapat dilakukan untuk memahami landasan filosofis pendidikan adalah 

dengan menggunakan pendekatan filsafat ilmu yang meliputi tiga bidang kajian yaitu 

ontologi, epistimologi dan aksiologi. Menurut Tirtarahardja dan La Sulo (2005), landasan 

filosofis bersumber dari pandangan - pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut 

keyakinan terhadap hakekat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakekat pengetahuan, 

dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. 

Peranan Landasan Filosofis Pendidikan memberikan rambu-rambu apa dan 

bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Rambu- rambu tersebut bertolak pada 

kaidah metafisika, epistemology dan aksiologi pendidikan sebagaimana  landasan filosofis 

pendidikan studi dalam filsafat pendidikan, tidaklah satu melainkan ragam sebagaimana 

ragamnya aliran filsafat. Sebab itu, dikenal adanya landasan filosofis pendidikan Idealisme, 

Realisme, Pragmatisme, Pancasila, dsb. 

Contoh: Penganut Realisme antara lain berpendapat bahwa “pengetahuan yang benar 

diperoleh manusia melalui pengalaman dria”. Implikasinya, penganut Realisme 

mengutamakan metode mengajar yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk 

memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung (misal: melalui observasi, 

praktikum, dsb.) atau pengalaman tidak langsung (misal: melalui membaca laporan-laporan 

hasil penelitian, dsb). 

Selain tersajikan berdasarkan aliran-alirannya, landasan filosofis pendidikan dapat 

pula disajikan berdasarkan tema-tema tertentu. Misalnya dalam tema: “Manusia sebagai 

Animal Educandum” (M.J.Langeveld, 1980), Man and Education” (Frost, Jr.,1957), dll. 

Demikian pula, aliran-aliran pendidikan yang dipengaruhi oleh filsafat, telah menjadi filsafat 

pendidikan dan atau menjadi teori pendidikan tertentu. Ada beberapa teori pendidikan yang 

sampai dewasa ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap praktek pendidikan, misalnya 

aliran empirisme,naturalisme, nativisme. 



BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa, Landasan Filosofis 

Pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam 

pendidikan. Landasan filosofis bersumber dari pandangan - pandangan dalam filsafat 

pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakekat manusia, keyakinan tentang sumber 

nilai, hakekat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. 

Peranan Landasan Filosofis Pendidikan memberikan rambu-rambu apa dan 

bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Rambu- rambu tersebut bertolak pada 

kaidah metafisika, epistemology dan aksiologi pendidikan sebagaimana  landasan filosofis 

pendidikan studi dalam filsafat pendidikan, tidaklah satu melainkan ragam sebagaimana 

ragamnya aliran filsafat. 

 

3.2 Saran 

            Saran yang dapat saya berikan kepada pembaca adalah sebagai berikut:  

1) Pendidik diwajibkan memahami landasan filosofis pendidikan dalam proses belajar 

mengajar. 

2) Pendidik lebih memperhatikan landasan Filosofis  pendidikan yang sesuai dengan peserta 

didik. 

 

Dengan begitu maka perkembangan peserta didik diharapkan berkembang secara 

optimal dan mengarah ke arah yang ditujukan. 
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