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I. 1 PENGERTIAN PENDIDIKAN
NASIONAL

• Pendidikan nasional adalah pendidikan
yang ditujukan ke arah terbentuknya yang ditujukan ke arah terbentuknya 
warga negara yang sesuai dengan cita-
cita negara yang bersangkutan.

• Pendidikan nasional adalah pendidikan
yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan
bangsa dan negara yang bersangkutan.bangsa dan negara yang bersangkutan.
(Mhs diajak mengkritisi pengertian ini, 
baru menonjolkan tujuan)



• Pendidikan nasional adalah pendidikan 
bangsa atau nation and character building 
yang membina suatu bangsa agar mampu 
atas tanggung jawab sendiri menyelesai-atas tanggung jawab sendiri menyelesai-
kan revolusinya tahap demi tahap, dengan 
pengertian bahwa agama adalah unsur 
mutlak dalam rangka nation and character 
building (Penpres 19/1965).

(Mhs diajak mengkritisi pengertian ini, (Mhs diajak mengkritisi pengertian ini, 
termasuk hal yang pernah ada dulu, 
dewasa ini muncul kembali)



• Pendidikan nasional adalah pendidikan 
yang beralaskan garis hidup bangsanya, 
dan ditujukan untuk keperluan 
perikehidupan yang dapat mengangkat perikehidupan yang dapat mengangkat 
derajat negara dan rakyatnya agar dapat 
bekerja bersama-sama dengan lain 
bangsa untuk kemuliaan segenap 
manusia di seluruh negara (Taman Siswa)manusia di seluruh negara (Taman Siswa)

(Mhs diajak mengkritisi pengertian ini, ada 
unsur dasar)



• Pendidikan nasional adalah konsepsi 
pendidikan yang bersifat nasional, yang 
mengandung azas, dasar, metode, mengandung azas, dasar, metode, 
struktur organisasi, tujuan dan lain-lain, 
yang berfungsi untuk mencapai tujuan 
nasional (Prof. Drs. Soebijanto Wirojudo).

(Mhs diajak mengkritisi, unsurnya relatif (Mhs diajak mengkritisi, unsurnya relatif 
lengkap, tetapi rumusannya kurang bagus)



• Pendidikan nasional adalah pendidikan 
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 
kebudayaan nasional Indonesia dan kebudayaan nasional Indonesia dan 
tanggap terhadap tuntutan perubahan 
zaman (UU No. 20/2003) (Kritisi tetapi ini 
yang dipakai sekarang).

• Sistem pendidikan nasional adalah 
keseluruhan komponen pendidikan yang keseluruhan komponen pendidikan yang 
saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional  (UU 
No. 20/2003)



YANG MENJAMIN BAHWA
KONSEP PENDIDIKAN ITU
PENDIDIKAN NASIONAL

1. DASARNYA NASIONAL

2. TUJUANNYA UNTUK KEPENTINGAN 

BANGSANYA / NASIONAL

3. PENYELENGGARANYA, BANGSA 3. PENYELENGGARANYA, BANGSA 

YANG BERSANGKUTAN

(Disarankan mhs membuat rumusan sendiri 
dari pend nasional ke pend nasional Ind.)



PENGERTIAN PENDIDIKAN
MENURUT PROF. NOTONAGORO

(Pengayaan)

• Ditinjau secra Teori dan Filsafat:

• Secara teori, pendidikan adalah tuntunan 
dalam arti luas kepada manusia dalam 
keadaan tumbuh, agar siap bagi dan 
untuk hidup wajar sebagai manusiauntuk hidup wajar sebagai manusia

• Tuntunan mengandung arti: kontak, 
gerak, arah, tujuan, rasional dan 
irrasional.



• Manusia dalam keadaan tumbuh 
mengandung arti, meliputi manusia 
sebelum terjadi tetapi sudah dikenangkan 
terjadi.terjadi.

• Kapan ? Relatif, bisa jauh bisa dekat.
• Mengapa manusianya seolah belum ada 

tetapi sudah dimulai pendidikan. Apakah 
bisa ? 

• Bisa karena pada suatu saat yang kritis, 
manusia mampu mengirimkan dan 
menerima getaran-getaran atau sinyal-
sinyal halus.



• Mengapa mampu? Ada hukum alam 
bahwa antara yang membuat (mencipta) 
dengan yang dibuat (diciptakan), lebih 
sempurna yang membuat (menciptakan).sempurna yang membuat (menciptakan).

• Manusia ternyata mampu membuat alat-
alat yang serba canggih. Dengan demikian 
sebenarnya manusia melebihi alat-alat 
ciptaannya itu.ciptaannya itu.

• Apakah bisa ? Bisa ! Caranya ?



• Caranya:

1. Satukan seluruh jiwa dan raga.

2. Satukan manusia dengan dirinya dan 2. Satukan manusia dengan dirinya dan 

dengan alam/Tuhan

Kalau itu dapat dilakukan, manusia 
memiliki kemampuan yang luar biasa. 
Sayangnya manusia seringkali tidak tahu Sayangnya manusia seringkali tidak tahu 
dirinya, dan tidak melatihnya dan lembaga 
yang melatih juga sulit didapat. 



Siap : 

• Sikap atau cara berdiri terhadap sesuatu• Sikap atau cara berdiri terhadap sesuatu

• Sewaktu-waktu dibutuhkan, tersedia (ada)

• Sesuatu itu banyak jenisnya, dalam hal ini 
terhadap hidup wajar sebagai manusia.

Hidup wajar sebagai manusia:Hidup wajar sebagai manusia:

• Layak sebagai manusia.

• Dinamis.



• Secara filosofis, pendidikan adalah 
hubungan barkat kepada manusia dalam hubungan barkat kepada manusia dalam 
keadaan tumbuh untuk mencapai  tujuan 
kemanusiaan yaitu kebahagiaan yang 
sempurna.

• Hubungan barkat: hubungan yang saling 
bermanfaat.bermanfaat.

• Manusia dalam keadaan tumbuh: meliputi 
manusia sebelum terjadi tetapi sudah 
dikenangkan terjadi.



• Kebahagiaan yang sempurna, yaitu suatu 
keadaan yang menimbulkan rasa (1) puas 
sepuas-puasnya sehingga (2) tidak timbul 
keinginan lagi, dan (3) kekal/abadi. keinginan lagi, dan (3) kekal/abadi. 

• Di dunia ada ? Tidak pernah ada.

• Di mana ? Di akherat nanti.

• Jadi pendidikan tidak baen-baen (Jawa) 
atau amat sangat penting, karena atau amat sangat penting, karena 
berurusan juga dengan akherat.



TUGAS KELOMPOK

MEMBUAT MAKALAH PRESENTASI:

–Pendidikan dan pengajaran 
pada jaman Hindu (1)

–Pendidikan pada jaman 
masuknya agama Islam (2)

–Pendidikan  pada jaman –Pendidikan  pada jaman 
masuknya agama Nasrani (3)



–Pendidikan pada jaman 
penjajahan Belanda (4)penjajahan Belanda (4)

–Pendidikan pada jaman 
penjajahan Jepang (5)

–Pendidikan setelah kemerdekaan 
(6)(6)

–Aneka ragam pendidikan di 
Indonesia (7)



– Dasar Pendidikan Nasional Indonesia 
(8)

– Tujuan Pendidikan Nasional – Tujuan Pendidikan Nasional 
Indonesia (9)

– Isi/kurikulum Pendidikan Nasional 
Indonesia (10)

– Metode Pendidikan Nasional 
Indonesia (11)Indonesia (11)

– Tipe atau bentuk Pendidikan Nasional 
Indonesia (12)



– Lembaga Pendidikan Nasional 
Indonesia (13)

– Organisasi/administrasi Pendidikan – Organisasi/administrasi Pendidikan 
Nasional Indonesia (14)

– Inovasi Pendidikan Nasional 
Indonesia (15)

– Pendidikan masa depan(16)– Pendidikan masa depan(16)



TUGAS 1
5.  Pendidikan pada jaman penjajahan 

Jepang
6.  Pendidikan setelah kemerdekaan6.  Pendidikan setelah kemerdekaan
7. Aneka ragam pendidikan di Indonesia
8. Masalah-masalah Pendidikan 

Nasional Indonesia dan solusinya
-Dikumpulkan tgl 21 Maret 2011 Ketik A4-Dikumpulkan tgl 21 Maret 2011 Ketik A4
-Presentasi mulai 28 Maret 2011 max 5 x
-Tidak perlu nunggu dosen
-UTS 2 Mei 2011



I. 2 LAHIRNYA NASIONALISME
DI BIDANG PENDIDIKAN

Nasionalisme di bidang pendidikan 
sebenarnya telah ada sejak zaman kuno, 
dan dominan pada abad 19 bersamaan 
dengan lahirnya developmentalisme.dengan lahirnya developmentalisme.



ZAMAN KUNO

1. Di Persia pada bangsa Sparta (negara 
militer), patriotisme nasional dianggap 
sebagai kebajikan tertinggi (supreme sebagai kebajikan tertinggi (supreme 
virtue)

2. Di negara Yunani dan Romawi kuno, 
patriotisme dan loyalitas kepada negara 
mengambil alih dari loyalitas thd agama, 
bahkan menjadi idealnya tiap-tiap orang.bahkan menjadi idealnya tiap-tiap orang.

3. Bagi warga negara Yahudi (Israel), 
kepatuhan thd agama dan negara sama.



ZAMAN ABAD TENGAH

• Zaman abad tengah, raja di bawah gereja

ABAD XI DAN XII
• Keadan berubah, raja mulai banyak yang 

berani kepada gereja, karena pengaruh 
pergolakan Martin Luther



ABAD XVI

• Raja-raja di Eropa mulai membentuk 
negara nasional .negara nasional .

ABAD XVII DAN XVIII
• Raja-raja berhasil membentuk negara 

nasional yang kuat, kompak dengan nasional yang kuat, kompak dengan 
sumber-sumber ekonomi, militer/politik



ABAD XIX

• Nasionalisme menjadi dominan di bidang 
pendidikan.pendidikan.

• Pada abad ini timbul dua aliran pendidikan 
yang sama-sama dominan, yaitu:

1.  Nasionalisme

2.  Developmentalisme2.  Developmentalisme



Nasionalisme:
• Nasionalisme berpengaruh di bidang pada • Nasionalisme berpengaruh di bidang pada 

organisasi eksternal. Yaitu cara 
pengaturan pendidikan/persekolahan pada 
tata lahir (yang nampak). Misalnya bentuk, 
isinya, lembaga, dan organisasi/ 
administrasinya.



Nasionalisme:
• Berkat nasionalisme, sekolah yang tadinya • Berkat nasionalisme, sekolah yang tadinya 

berbentuk sekolah khusus misalnya 
sekolah agama, berubah menjadi sekolah 
umum yang dikontrol dan dibantu oleh 
negara (state controled and state 
supported public shool system).supported public shool system).



Nasionalisme:
• Sekolah yang tadinya untuk kepentingan 

golongan tertentu (agama atau lapisan 
masyarakat tertentu) berubah fungsinya 
untuk membina dan mengagungkan 
bangsa (for the preservation and bangsa (for the preservation and 
glorification of the nation)



Developmentalisme:

• Berpengaruh di bidang pendidikan pada 
organisasi internal. Yaitu mengenai cara organisasi internal. Yaitu mengenai cara 
pengaturan pendidikan/persekolahan yang 
bersifat batin, terutama pertimbangan-
pertimbangan psikologis.

• Misalnya bagaimana mendidik anak • Misalnya bagaimana mendidik anak 
sesuai dengan tingkat perkembangan 
tertentu, apa yang harus disajikan dsb.



I. 3 FAKTOR-FAKTOR YANG
MENYEBABKAN PERBEDAAN
KONSEPSI PENDIDIKAN
NASIONALNASIONAL

Menurut Elmer Harison Wilds dlm The 
Foundation of Modern Education:

1. Perbedaan fisik, sosial, ekonomik, politik 
di sekitar manusia akan menyebabkan 
perbedaan filsafat hidupnya.perbedaan filsafat hidupnya.

2. Perbedaan filsafat hidup menyebabkan 
perbedaan kebutuhan pendidikan.



3.  Perbedaan kebutuhan pendidikan 
menyebabkan perbedaaan konsep menyebabkan perbedaaan konsep 
pendidikan.

4.  Perbedaaan konsep pendidikan 
tercermin dalam isi kurikulum, metode 
mengajar, praktik persekolahan.mengajar, praktik persekolahan.



Menurut Nicolas Hans, analisis thd 
sistem pendidikan perlu dirunut/dimulai 
dari tinjauan watak nasionalnya, yaitu:dari tinjauan watak nasionalnya, yaitu:

1. Yang bersifat natural: hereditet, bahasa, 
faktor-faktor sosial fisik.

2. Yang bersifat spiritual: agama, paham-
paham tertentu seperti humanisme, 
nasionalisme, sosialisme, demokrasi.nasionalisme, sosialisme, demokrasi.



PENDIDIKAN NASIONAL
SEBAGAI SISTEM

• Ada yang berpendapat telah ada sistem 
pendidikan nasional, ada yang pendidikan nasional, ada yang 
berpendapat belum ada sisdiknas.

Sistematika pendidikan nasional sbb.:

• Dasar pendidikan nasional

• Tujuan pendidikan nasional• Tujuan pendidikan nasional

• Peserta didik pendidikan nasional

• Pendidik pendidikan nasional



• Metode pendidikan nasional

• Isi/kurikulum pendidikan nasional

• Alat pendidikan nasional• Alat pendidikan nasional

• Milieu pendidikan nasional

• Tipe/bentuk pendidikan nasional

• Lembaga pendidikan nasional

• Organisasi/administ. pendidikan nasional• Organisasi/administ. pendidikan nasional

Semua komponen merupakan kesatuan 
dan saling tergantung satu dg yang lain.



DASAR PENDIDIKAN NASIONAL

• Pengertian

Landasan yang dijadikan tempat berpijak Landasan yang dijadikan tempat berpijak 
baik ideal maupun teknis oleh pendidikan 
nasional.

• Biasanya berupa falsafah hidup bangsa-
nya, dan dituangkan/diatur dalam nya, dan dituangkan/diatur dalam 
peraturan perundangan suatu negara.



Syarat Dasar Pendidikan Nasional

1. Dasar tdk boleh bertentangan dengan 
agama,kepercayaan, kebudayaan/adat agama,kepercayaan, kebudayaan/adat 
istiadat, watak, perikehidupan dan 
pandangan hidup bangsa yang 
bersangkutan. Sebaliknya harus dapat 
mempertemukan, mendekatkan semua 
itu (mampu menjadi dasar yang statis).



2. Dasar harus mampu menjadi bintang 
pimpinan yang dinamis, memberikan 
arah yang jelas kemana pendidikan akan 
dibawa (mampu menjadi leitstar yang dibawa (mampu menjadi leitstar yang 
dinamis).

3. Dasar harus sama atau konkruen 
dengan dasar filsafat negara yang 
bersangkutan. Karena, usaha pendidikan bersangkutan. Karena, usaha pendidikan 
tidak boleh bertentangan dengan usaha 
negara.



TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

1. Untuk membina kebesaran dan 
kegungan bangsa dan negara (for the kegungan bangsa dan negara (for the 
preservation and glorification of the 
nation).

2. Untuk membentuk warganegara yang 
berjiwa patriotik.

3. Untuk membina persatuan dan kesatuan 3. Untuk membina persatuan dan kesatuan 
bangsa dan negara.

4. Untuk mengamankan negara thd bahaya 
dari luar.



KELEMAHAN

Menurut Edward Reisner:
1. Nasionalisme massa merupakan 1. Nasionalisme massa merupakan 

kompetisi yang tidak sehat, karena 
sumber-sumber perekonomian yang 
dimiliknya dapat menguatkan AB nya 
shg dapat menimbulkan peperangan.

2. Di bidang spiritual, loyalitas dan 2. Di bidang spiritual, loyalitas dan 
patriotisme yang ditanamkan dapat 
menanamkan kebencian thd bangsa/ 
negara lain.



KELEMAHAN

Menurut Isaac Doughton:

3.   Nasionalisme yang berlebihan yang 3.   Nasionalisme yang berlebihan yang 
menimbulkan chauvinisme, sangat 
membahayakan dunia, karena dapat 
menimbulkan peperangan, tdk ada 
toleransi, kooperasi dan hubungan baik toleransi, kooperasi dan hubungan baik 
antar bangsa. 



KEUNTUNGANNYA

1. Untuk kepentingan nasional dapat 
menimbulkan dinamika bangsa (menjadi menimbulkan dinamika bangsa (menjadi 
dinamis).

2. Pendidikan nasional dapat menjadikan 
bangsanya inteligent, produktif dan 
terpupuk kepribadiannya.terpupuk kepribadiannya.



ISI PENDIDIKAN NASIONAL

• Bahasa dan kesusasteraan nasional -> 
untuk melawan pengaruh-pengaruh dari untuk melawan pengaruh-pengaruh dari 
bahasa asing ->dapat berpikir nasional.

• Sejarah dan ilmu bumi (geografi) nasional.

• Civics -> untuk menanamkan loyalitas 
dan patriotisme nasional.dan patriotisme nasional.

• Musik yang patriotik,

• Latihan jasmani/olah raga/pend. jasmani.



METODE PENDIDIKAN
NASIONAL

• Pendidikan nasional tidak begitu 
memperhatikan soal metode memperhatikan soal metode 
penyampaian.

• Cenderung menganjurkan pemakaian 
metode yang pada umumnya dianggap 
baik. Misalnya self activity, problem baik. Misalnya self activity, problem 
solving dll.



TYPE ATAU BENTUK
PENDIDIKAN NASIONAL

• Pendidikan seculair dan civics

• Pendidikan phisik (physical education)• Pendidikan phisik (physical education)

• Pendidikan/latihan vokasional

• Pendidikan universal, bebas, wajib. 
Universal = meliputi segala ilmu 
pengetahuan. Bebas = siapapun boleh pengetahuan. Bebas = siapapun boleh 
masuk tidak memandang golongan, 
agama dsb. Wajib = dengan ketentuan 
tertentu, semua wn harus sekolah.



LEMBAGA PENDIDIKAN
NASIONAL

• Lembaga pendidikan = tempat 
berlangsung dan berkembangnya berlangsung dan berkembangnya 
pendidikan -> sekolah dan luar sekolah 
(keluarga + masyarakat)

• Lembaga pendidikan nasional pada 
umumnya meniitik beratkan di sekolah.umumnya meniitik beratkan di sekolah.

• Sekolah yang diinginkan: umum, didukung 
dan dikontrol oleh negara, dan universal, 
bebas dan non sektarianisme (tdk bersifat 
keagamaan, tdk dikuasai oleh golongan.



ORGANISASI/ADMINISTRASI
PENDIDIKAN NASIONAL

• Kecenderungannya sentralisasi, namun 
tidak tertutup kemungkinan adanya tidak tertutup kemungkinan adanya 
desentralisasi.

• Lembaga pengawasan level atas pada 
umumnya berupa kementerian yang 
dikepalai oleh menteri.dikepalai oleh menteri.

• Level of instructionnya pada umumnya 
mengikuti sistem tangga dari Commenius.



SISTEM TANGGA COMMENIUS

• Scola materna, 0,00 – 6,00

• Scola vernacula, 6,00 – 12,00• Scola vernacula, 6,00 – 12,00

• Scola latina, 12,00 – 18,00

• Academica, 18,00 – 24,00

Di Indonesia:

• Tk/Paud• Tk/Paud

• Pendidikan dasar: SD (MI), SMP (MTs)

• Pendidikan menengah: SMA, SMK, MA

• Pendidikan tinggi



DISKUSI/PRESENTASI
• Setelah mahasiswa diberi konsep-

konsep pendidikan nasional pada 
umumnya, mahasiswa diajak diskusi, umumnya, mahasiswa diajak diskusi, 
mempresentasikan makalah yang 
menjadi tugas masing-masing, untuk 
mereffleksikan ke dalam pendidikan 
nasional Indonesia. Dimulai dari 
pendidikan zaman Hindu (no 1) sampai pendidikan zaman Hindu (no 1) sampai 
dengan pendidikan masa depan yang 
dinginkan (no. 16)

• Tiap pertemuan dua kelompok.


