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PENDIDIKAN DAN SEKOLAH 

 

A. Pendahuluan 

Pendidikan adalah masalah manusia. Yang memiliki pendidikan 

hanyalah manusia. Pendidikan dilaksanakan oleh dan untuk manusia. Pendidikan 

adalah suatu proses memanusiakan manusia (Drijarkara, 1980: 129). Proses 

pendidikan merupakan sebuah system, terlaksana secara sistemik dan sistematis. 

Pendidikan merupakan tugas manusia. Manusia hidup bermasyarakat. 

Sebagai anggota dari suatu masyarakat, berada di tengah masyarakat. Oleh 

karena itu, pendidikan terkait dengan masyarakat. Unsur terkecil masyarakat 

adalah keluarga, maka pendidikan terutama menjadi tugas keluarga dan 

dilaksanakan oleh orangtua. Pelaksanaan pendidikan di masyarakat memerlukan 

suatu lembaga yaitu sekolah. Dalam kaitannya dengan keluarga, masyarakat, dan 

sekolah, muncullah konsep pendidikan formal (kegiatan kurikuler), non formal 

(kegiatan ekstra-kurikuler), dan informal (kegiatan ko-kurikuler) dengan tripusat 

pendidikan yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. 

Dalam perkembangannya, manusia hidup dengan mengembangkan akal-

budi (budi-daya) yang menimbulkan budaya (kebudayaan). Perkembangan 

kebudayaan memerlukan pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan. Maka 

jelaslah bahwa adanya hubungan antara pendidikan dengan kebudayaan. 

Perkembangan kebudayaan  itu terjadi melalui proses pendidikan dan saling 

berpengaruh, sehingga terjadi hubungan timbal balik. Kebudayaan berkembang 

melalui pendidikan dan sekaligus menuntut pendidikan lebih lanjut. Kecepatan 

pertumbuhan kebudayaan dan pendidikan tidak selalu sama, sehingga terjadilah 

kesenjangan antara kebutuhan masyarakat secara luas dengan hasil pendidikan, 

bahkan pendidikan di sekolah selalu ketinggalan. Oleh karena itu, masalah 

tersebut merupakan tantangan utama bagi pendidikan, yang kan dipecahkan 

dengan pendidikan sepanjang hayat (life long education).  

 

 



B. Pembahasan 

1. Pengertian Pendidikan 

Beberapa batasan (definisi) tentang pendidikan (Tirtarajardja dan 

La Sulo, 2005: 33-36 ) sebagai berikut. 

a. Pendidikan sebagai proses transfer dan transformasi budaya, yaitu 

merupakan kegiatan pewarisan budaya dari generasi ke generasi. 

Transformasi terlaksana dalam tiga kemungkinan, yaitu; (1) nilai-nilai 

yang masih sesuai diteruskan dan dikembangkan; (2) yang telah tidak 

sesuai diperbaiki; (3) yang tidak sesuai perlu diganti. 

b. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, yaitu kegiatan 

sistemik dan sistematis, terarah kepada terbentuknya kepribadian 

(jatidiri, identitas, dan integritas) anak didik. Sistemik artinya 

menyeluruh (pribadi atau manusia seutuhnya), dan sistematis berarti 

bertahap, unit, dan berkesinambungan.  

Dari sebjeknya, proses pembentukan pribadi mencakup dua sasaran, 

yaitu; (1) mereka yang belum dewasa berupa pembinaan, pelatihan, 

pendampingan; (2) bagi yang sudah dewasa disebut usaha mandiri atau 

pendidikan diri sendiri. 

Dari objeknya, pembentukan pribadi mencakup; cipta, karsa, rasa 

(kognitif, afektif, dan psikomotorik). 

c. Pendidikan sebagai proses pembentukan warga negara (nation and 

character building), yaitu kegiatan untuk membekali anak didik 

menjadi warga negara yang baik, warga Negara yang Pancasialis, sesuai 

dengan norma-norma Pancasila dan UUD 1945. 

d. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, yaitu membimbing anak 

didik dengan memberi bekal dasar untuk dapat bekerja. Pembekalan 

tersebut mencakup; pengetahuan, pembentukan sikap, keterampilan, 

dan moralitas (pendidikan sumber daya manusia). 

e. Pendidikan adalah pemanusiaan anak. (Driyarkara,1980: 129). 

Pemanusiaan di sini memiliki dua arti yaitu pendidik memanusiakan 

anak didik dan anak didik memanusiakan dirinya. Pemanusiaan inilah 



yang merupakan proses pendidikan dan berakhir jika anak dapat 

memanusiakan dirinya sendiri sebagai purnawan. 

f. Pendidikan adalah pembudayaan anak (Driyarkara,1980: 130). 

Pembudayaan di sini menunjukkan aktivitas baik dari pendidik maupun 

anak didik. Pendidik membudayakan anak, dan anak membudayakan 

diri. 

g. Pendidikan adalah pelaksanaan nilai-nilai (Driyarkara,1980: 131). 

Pelaksanaan di sini adalah perjumpaan antara aktivitas pendidik dan 

aktivitas anak didik. Dalam keadaan bergantung melaksanakan nilai-

nilai, anak berproses ke pelaksanaan sendiri sebagai manusia purnawan. 

h. Menurut Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003), 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. 

 

2. Unsur-unsur Pendidikan 

Pendidikan sebagai proses merupakan suatu sistem, yaitu kesatuan 

yang terdiri atas unsur-unsur yang saling terkait dan menentukan, saling 

melengkapi sekaligus membatasi. Secara garis besar, pendidikan sebagai 

system mencakup komponen atau sub-sistem ; (a) masukan (input): anak 

didik, pendidik (guru), materi pendidikan, metode, media; (b) proses 

pembelajaran (mengajar-belajar); (c) keluaran (output): anak didik yang 

telah menyelesaikan tahapan pendidikan tertentu. 

Berikut ini beberapa unsur pendidikan, sebagai berikut : 

a. Anak didik (si belajar, siswa, murid, peserta didik), adalah anak muda 

yang belum dewasa (ilmunya), berstatus sebagai objek dan subjek 

pendidikan, yang ingin mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang 



otonom, mandiri, mampu memecahkan masalah, dan mencapai tujuan 

hidupnya. 

b. Pendidik, dalam arti khusus adalah  orang yang bertanggungjawab 

dalam proses pendidikan di sekolah (pendidikan formal) yaitu guru atau 

pembelajar. Dalam arti luas, pendidik juga mencakup keluarga dan 

masyarakat. 

c. Materi (isi, bahan, subtansi) pendidikan. Pada pendidikan formal berupa 

kurikulum yang terjabar ke dalam silabus dan buku materi pelajaran, 

sedangkan dalam pendidikan informal dan non-formal berupa nilai-nilai 

dan norma-norma dalam keluarga dan masyarakat. 

d. Metode, media, dan sarana-prasarana pendidikan sebagai alat dan 

penunjang proses pembelajaran. Dipilih sesuai dengan tujuan 

pendidikan, sifat-sifat peserta didik, kemampuan pendidik, dan 

lingkungan. 

e. Proses pembelajaran atau interaksi edukatif, adalah komunikasi timbal 

balik antara pendidik dan anak didik yang terarah kepada tercapainya 

tujuan pendidikan. 

f. Situasi lingkungan adalah situasi yang mempengaruhi proses dan hasil 

pendidikan, meliputi lingkungan sosial budaya, fisik, dan fisis. 

g. Keluaran adalah manusia terdidik yang bercirikan kedewasaan, 

kemandirian, keluasan dan kedalaman pengetahuan, ketangkasan/ 

keterampilan prima, dan ketinggian moral, yaitu manusia yang baik 

atau manusia seutuhnya. 

 

3. Hubungan sekolah dan masyarakat 

Sekolah merupakan lembaga yang sengaja didirikan oleh 

masyarakat untuk dapat membantu keluarga dalam mendidik anak-anak 

mereka, memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Sedangkan masyarakat 

adalah salah satu lingkaran pendidikan yang besar pengaruhnya terhadap 

perkembanagn pribadi seseorang. Di antara hubungan sekolah dengan 

masyarakat ini terjadi kesenjangan. Kesenjangan yang terjadi adalah 



kesenjangan antara kemampuan sekolah yang senantiasa ketinggalan dan 

tuntutan masyarakat yang tinggi. Kesenjangan tersebut dapat dikurangi 

dengan berbagai usaha sebagai berikut. 

a. penyempurnaan kurikulum pendidikan, 

b. peningkatan kualitas profesi guru, 

c. meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, 

d. memberikan bekal yang memadai, mengembangkan kreativitas dan 

kemandirian siswa, dan 

e. mengusahakan terbentuknya masyarakat belajar dengan prinsip belajar 

sepanjang hayat. 

Sekolah dan masyarakat mempunyai hubungan timbal-

balik.hubungan sekolah dengan masyarakat juga dapat disebut sebagai 

hubungan transmitif, karena melalui pendidikan pendidikan dapat 

disosialisasikan (ditransmisi, dipindahkan) nilai-nilai dan budaya 

masyarakat dari generasi ke generasi. 

Keharmonisan hubungan sekolah dan masyarakat, dapat diupayakan 

melalui : (a) aktivitas kurikuler siswa, (b) aktivitas guru, (c) kegiatan ekstra-

kurikuler, (d) kunjungan orangtua siswa ke sekolah, (e) media massa. 

Dari aktivitas masyarakat, wadah hubungan sekolah dengan 

masyarakat adalah dewan pendidikan dan komite sekolah. Sedangkan dari 

aktivitas sekolah hubungan itu dapat berupa : 

a. kunjungan ke rumah siswa/orangtua siswa, 

b. membangun kerjasama dengan orangtua siswa dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, 

c. memberikan perhatian kepada orangtua siswa atas keberhasilan anak-

anak mereka, 

d. menjalin hubungan baik antara sekolah dan orangtua dalam arti seluas-

luasnya, dan 

e. memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang berjasa 

dalam penyelnggaraan pendidikan di sekolah, 



Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak 

mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga 

pemerintahan lainnya. Peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah 

sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan 

pendidikan. Dilain pihak peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah 

sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan 

pendidikan di satuan pendidikan. Untuk menjalankan perannya itu, Komite 

Sekolah memiliki fungsi yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan 

komitmen masyaraklat penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Di 

samping itu, fungsi Komite Sekolah adalah memberikan masukan, 

pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintahan daerah/DPRD dan 

kepada sastuan pendidikan  mengenai kebijakan dan program pendidikan. 

Sekolah dan Komite Sekolah harus membuat laporan pertanggungjawaban 

secara periodik atau tahun pelajaran kepada orangtua siswa dan masyarakat. 

 

4. Pendidikan dan perkembangan budaya 

Pendidikan berfungsi dalam proses transformasi dan transaksi serta 

transfer sosial budaya. Di sini pendidikan dituntut untuk mampu 

mengurangi kesenjangan budaya yang diakibatkan dengan adanya keunikan 

manusia dan lingkungannya. Hal ini dapat dicapai dengan : 

a. pendidik yang memliki wawasan luas tentang keadaan sosial budaya 

manusia, 

b. pendidik yang memiliki pandangan lintas-budaya, dan 

c. secara umum pendidik dituntut memiliki paham inklusif. 

 

5. Pendidikan dan perubahan social budaya 

Dalam mengelola pendidikan berbasis budaya, maka yang pertama 

kali akan dilihat adalah tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Tiga faktor 

utama terjadinya perubahan sosial budaya adalah adanya : 

 

 



a. Perkembangan IPTEK 

Implikasi dan cepatnya perkembangan IPTEK terhadap 

pendidik (guru), antara lain : 

1) pendidik hendaknya selalu mengikuti perkembangan IPTEK, 

2) pendidik hendaknya menguasai sumber dan pusat sumber belajar 

serta sumber informasi, 

3) pendidik hendaknya juga memahami tentang masalah lapangan 

kerja, kehidupan politik, dan ekonomi, 

4) pendidik hendaknya menguasai teknik-teknik pembelajaran. 

b. Pertumbuhan penduduk 

Peningkatan jumlah penduduk telah menimbulkan masalah 

pendidikan, baik di kota-kota maupun di desa-desa. Untuk itu perlu 

diadakan pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan antara lain 

berupa: 

1) diselenggarakan pendidikan jarak jauh, 

2) diselenggarakan Universitas Terbuka (UT), 

3) diselenggarakan Sekolah Dasar Kecil untuk daerah terpencil. 

c. Lingkungan Hidup 

Perusakan lingkungan hidup turut berpengaruh terhadap 

pendidikan, sebaliknya pendidikan diharapkan mampu melestarikan 

lingkungan hidup. Perusakan lingkungan hidup disebabkan adanya (1) 

penebangan hutan yang tidak terkontrol, (2) pembuangan limbah 

industry yang tidak mengikuti aturan, (3) pemakaian pupuk dan obat-

obatan yang tidak wajar. Hal tersebut dapat ditanggulangi dengan 

penyadaran lewat pendidikan. 

 

C. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, 

1. 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. 

2. Unsur-unsur pendidikan terdiri dari : (a) peserta didik, (b) pendidik, (c) 

materi pendidikan, (d) metode, media, dan sarana-prasarana, (e) proses 

pembelajaran, (f) situasi lingkungan, (g) keluaran (output). 

3. Keharmonisan hubungan sekolah dan masyarakat, dapat diupayakan melalui 

(a) aktivitas kurikuler siswa, (b) aktivitas guru, (c) kegiatan ekstra-kurikuler, 

(d) kunjungan orangtua siswa ke sekolah, (e) media massa. 

4. Pendidikan berfungsi dalam proses transformasi dan transaksi serta transfer 

sosial budaya. 

5. Tiga faktor utama terjadinya perubahan sosial budaya adalah (a) 

perkembangan IPTEK, (b) pertumbuhan penduduk, (c) lingkungan hidup. 
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