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Parennialisme

• Sikap dan perilaku akdemik 
(berfikir rasional, dan 
kebenaran)

• Aristotles, Plato, Saint Aquinas, 
shakespeare

• Inti kurikulum menurut aliran ini 
adalah pengetahuan 
fundamental dalam sejarah, 
literature, bahasa, Sains, karya 
seni dan mathematika dengan 
menekankan pada 
pengetahuan dasar (membaca, 
menulis dan berhitung)

Essentialism

• Budaya akademik elemen 
budaya tertentu atau terseleksi  
digunakan untuk menyukseskan 
generasi. 

• William C Bagley, Thomas 
Briggs, Frederick Breed, dan 
Isac L. Kandell.

• Penekanan utama dari 
kurikulukm adalah pada mata 
pelajaran ketimbang pada 
siswa. Pendidikan kontemporer 
Amerika percaya bahwa 
kecakapan dasar (basic Skills) 
: matematika, membaca dan 
menulis harus master (tuntas) 
sebelum mata pelajaran lain, 
buku teks dan tes harus 
standar

Progressivism

• Aliran ini berkeyakinan bahwa 
sekolah harus memfokuskan 
diri pada pengembangan 
keunikan bakat dan 
kemampuan, kapabilitas serta 
minat setiap anak, 
penekannnya pada pribadi 
anak ketimbang pada 
masyarakat dan mata 
pelajaran 

• John Dewey (1916)
• Kurikulum bersifat progressif 

muncul  atau dikembangkan 
berdasarkan kebutuhan dan 
minat siswa lebih luas lagi 
seperti pemerintah yang 
demokratik  mesti dibangun 
berdasarkan kebutuhan dan 
keinginan warga 
masyarakatnya.

Beberapa Aliran dalam Filsafat pendidikan



Social Reconstructionism

• Meyakini bahwa sekolah harus 
merupakan agen yang aktif 
melakukan perubahan sosial, 
memimpin cara untuk tuntutan sosial  
yang baru dan lebih ideal. Siswa 
dipersilahkan untuk mempertanyakan 
tradisi dan nilai-nilai tradisional 
bahkan mempertanyakan nilai dari 
academic content.

• Carolline Pratt (1948)
• Kurikulum merupakan mata pelajaran 

yang berisikan masalah sosial, 
ekonomi, politik yang beraneka 
ragam yang dihadapi oleh umat 
manusia  termasuk masalah pribadi 
siswa

Existensialism

• Meyakini bahwa aktifitas manusia 
yang paling penting adalah 
pencarian tentang keberadaan 
seseorang dalam dunia yang 
irasional. Pencarian dapat dilakukan 
di dalam lingkungan sekolah bahkan 
yang lebih ekstreem pencarian ini 
sangat memungkinkan dilakukan di 
luar lingkungan sekolah 

• Jean Paul Sartre (1905-1980)
• Kurikulum dapat berupa apapun hasi 

negosiasi antara guru dan siswa dan 
hubungan guru dengan siswa 
merupakan hal yang sangat penting 
untuk dapat dibangun.

Lanjutan aliran-aliran Filsafat



PERENIALISME

Perenialisme merupakan suatu aliran  
dalam pendidikan yang lahir pada abad 
kedua puluhan. 

Perenialisme lahir sebagai suatu reaksi 
terhadap pendidikan progresif. 

Perenialisme menentang pandanngan 
progresivisme yang menekankan 
perubahan dan sesuatu yang baru.



 Perenialisme memandang situasi dunia dewasa ini
penuh kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan,
terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosio-
kultural. Oleh sebab itu, perlu ada usaha untuk
mengamankan ketidakberesan tersebut.

 Jalan yang ditempuh oleh kaum perenialis, adalah
dengan jalan mundur ke belakang, dengan
menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip
umum yang telah menjadi pandangan hidup yang
kukuh, kuat pada zaman kuno dan abad



 Plato (427-347 SM), hidup pada zaman kebudayaan
yang sarat dengan ketidakpastian, yaitu filsafat sofisme.
Plato ingin membangun dan membina tata kehidupan
dunia yang ideal, diatas tata kebudayaan yang tertib
dan sejahtera, membina cara yang menuju kebajikan.
Plato berpandangan bahwa realitas yang hakiki itu tetap
tidak berubah. Kebenaran itu ada, yaitu kebenaran yang
bulat dan utuh. Tujuan utama pendidikan adalah
membina pemimpin yang sadar akan asas normative
tersebut dan melaksanakannya dalam semua aspek
kehidupan. Masyarakat yang ideal adalah masyarakat
adil sejahtera. Ide mutlak adalah suatu prinsip mutlak
yang menjadi sumber realitas semesta dan hakikat
kebenaran abadi yang trasendental. Ide mutlakadalah
Tuhan.

TOKOH-TOKOH PERENEALISME



 Aristoteles (384-322 SM), adalah murid plato, namun
dalam pemikirannya ia mereaksi terhadap filsafat
gurunya, yaitu idealism. Hasil pemikirannya disebut
filsafat realisme (realisme klasik). Menekankan berpikir
rasional spekulatif. Ia mengajarkan cara berpikir atas
prinsip realistis, yang lebih dekat pada alam kehidupan
manusia sehari-hari. Aristoteles merupakan dasar
berpikir abad pertengahan yang melahirkan
renaissance. Sikap positifnya terhadap inquiri
menyebabkan ia mendapat sebutan sebagai bapak
Sians modern. Menurut Aristoteles, manusia adalah
mahluk materi dan rohani sekaligus.

LANJUT….



 Thamas Aquina mencoba mempertemukan suatu
pertentangan yang muncul pada waktu itu, yaitu antara
ajaran Kristen dengan filsafat (sebetulnya filsafat
Aristoteles, sebab pada waktu itu yang dijadikan dasar
pemikiran logis adalah filsafat neoplatonisme dari
Plotinus yang dikembangkan oleh St Agustinus).
Thomas Aquina menekankan dua hal dalam pemikiran
tentang realitasnya, yaitu : 1) dunia tidak diadakan dari
semacam bahan dasar, dan , 2) penciptaan tidak
terbatas pada satu saat saja, Filsafat Thomas Aquina
disebut tomisme.

LANJUT….



Perenialisme memandang kebenaran sebagai
hal yang konstan, abadi, atau perennial.

Tujuan pendidikan, menurut pemikiran
perenialisme adalah memastikan bahwa para
siswa memperoleh pengetahuan tentang
prinsip-prinsip atau gagasan-gagasan besar
yang tidak berubah

Kurikulum menurut mereka harus menekankan
pada pertumbuhan intelektual siswa pada seni
dan sains.

PANDANGAN PERENIALIS THD PENDIDIKAN



 Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan
tentang kebenaran yang pasti, dan abadi. Kurikulum
diorganisasi dan ditentukan terlebih dahulu oleh orang
dewasa, dan ditujukan untuk melatih aktivitas akal,
untuk mengembangkan akal. Anak harus diberi
pelajaran yang pasti, yang akan memperkenalkannya
dengan kabadian dunia. Anak tidak boleh dipaksa untuk
mempelajari pelajaran yang tampaknya penting suatu
saat saja. Kurikulum adalah mata pelajaram “general
education”, yang meliputi bahasa, sejarah, matematika,
IPA filsafat dan seni, dan 4 hal (membaca, menulis, dan
berhitung).

Lanjut…..



 Pendidikan bukan merupakan peniruan dari
hidup, melainkan merupakan suatu persiapan
untuk hidup.

 Siswa seharusnya mempelajari karya-karya
besar dalam literature yang menyangkut
sejarah, filsafat, seni, begitu juga dalam
literature yang berhubungan dengan kehidupan
social, terutama politik dan ekonomi.

Lanjut…..



Menurut Berstein
 bahwa kerja dan usaha keras itu penting jika

seseorang ingin memperoleh pendidikan yang
baik.

 Pendidikan itu akan baik bila dalam seluruh
prosesnya menanamkan nilai dan norma yang
telah ada dan sudah dipergunakan sebelumnya
secara turun menurun”

POTRET GURU PERENIALISME



Exsistentialime berasal dari kata Latin “Existere”, “ex”
yang berarti keluar dan “sitere” yang berarti membuat
berdiri. Jadi, eksistensialisme berarti apa yang ada, apa
yang memiliki aktualitas, apa saja yang dialami. Lebth
lanjut Titus menjelaskan bahwa eksistensialisme adalah
aliran filsafat yang melukiskan dan mendiagnosa
kedudukan manusia yang sulit.

EKSISTENSIALISME



SEJARAH DAN TOKOH EKSISTENSIALISME

Eksistensialisme lahir sebagai reaksi terhadap hegemoni gereja dan
perlakuan menyedihkan terhadap kemanusiaan dengan memakai
simbol-simbol agama. Eksistensialisme banyak dipengaruhi oleh
paham sekularisme dan aliran-aliran materealisme lain yang mengiringi
kebangitan Eropa, karakternya adalah melakukan penentangan dan
pemberontakan terhadap gereja

Di samping itu penyebab munculnya filsafat eksistensialisme ini yaitu
adanya reaksi terhadap filsafat materialisme Marx yang
berpedoman bahwa eksistensi manusia bukan sesuatu yang primer
dan idealisme Hegel yang bertolak bahwa eksistensi manusia sebagai
yang konkret dan subjektiv karena mereka hanya memandang
manusia menurut materi atau ide dalam rumusan dan system-sistem
umum (kolektivitas social).



Dua Aliran Eksistensialis (Parkey (1998) 

 Ajaran yang mengakui eksistensi Sang Pencipta, meskipun tidak
menjadikan ketundukan dan kepatuhan pada Sang Pencipta
sebagai sebuah keniscayaan, diantara penganut paham ini
seorang Filosof kontemporer terkemuka Jerman yang beragama
Katolik, Karl Jaspers. Namun masih dalam ruang lingkup wilayah
kajian yang sempit dan sepi peminat dari kalangan ideolog.

 Doktrin atheisme yang mengingkari eksistensi Allah Azza wajalla,
diantara pemuka mazhab ini filosof Perancis Jean-Paul Sartre,
ajaran eksistensialisme inilah yang memegang kendali dan yang
dimaksud dengan terminologi Eksistensialisme sekarang,
khususnya yang beredar dalam pemahaman para remaja Eropa
saat ini, jadi doktrin ini berlandaskan pada atheisme.



Manusia Menurut Eksistensialis

 Manusia dipandang sebagai suatu mahluk yang harus
bereksistensi, mengkaji cara manusia berada di dunia
dengan kesadaran.

 Eksistensialisme memandang manusia sebagai suatu
yang tinggi, dan keberadaannya itu selalu ditentukan
oleh dirinya, karena hanya manusialah yang dapat
bereksistensi, yang sadar akan dirinya dan tahu
bagaimana cara menempatkan dirinya.



EXISTENSIALISME DAN PENDIDIKAN

Tujuan Pendidikan= mendorong setiap individu agar
mampu mengembangkan semua potensinya untuk
pemenuhan diri. Setiap individu memiliki kebutuhan dan
perhatian yang spesifik berkaitan dengan pemenuhan
dirinya, sehingga dalam menentukan kurikulum tidak
ada kurikulum yang pasti dan ditentukan berlaku secara
umum.



KURIKULUM = berdasarkan pada apakah hal itu
berkontribusi pada pencarian individu akan makna dan
muncul dalam suatu tingkatan kepekaan personal yang
disebut Greene “kebangkitan yang luas.” Kurikulum ideal
adalah kurikulum yang memberi para siswa kebebasan
individual yang luas dan mensyaratkan mereka untuk
mengajukan pertanyaan-pertanyaan, melaksanakan
pencarian-pencarian mereka sendiri, dan menarik
kesimpulankesimpulan mereka sendiri.



Proses Belajar Mengajar = Menurut Kneller (1971) dapat
diaplikasikan dalam bentuk ”dialog”. Dialog merupakan
percakapan antara pribadi dengan pribadi, di mana setiap
pnibadi merupakan subjek bagi yang lainnya, dan
merupakan suatu percakapan antara “aku” dan “Engkau”
(Tuhan).



para guru harus memberikan kebebasan kepada siswa memilih
dan memberi mereka pengalaman-pengalaman yang akan
membantu mereka menemukan makna dalam kehidupan
mereka

PROFESIONALISME GURU

Guru hendaknya memberi semangat kepada siswa untuk
memikirkan dirinya dalam suatu dialog.

Guru harus mampu membimbing dan mengarabkan siswa
dengan seksama sehingga siswa mampu berpikir relatif dengan
melalui pertanyaan-pertanyaan. Diskusi merupakan metode
utama dalam pandangan eksistensialisme. Sekolah merupakan
suatu forum di mana siswa mampu berdialog dengan teman-
temannya, dan guru membantu menjelaskan kemajuan siswa
dalam pemenuhan dirinya.



EKSISTENSIALISME DALAM KEPRIBADIAN SISWA

Eksistensialisme lebih memperhatikan pemahaman makna dan
tujuan hidup manusia ketimbang melakukan pemahaman
terhadap kajian-kajian ilmiah dan metafisika tentang alam
semesta. Kebebasan individu sebagai milik manusia adalah
sesuatu yang paling utama karena individu memiliki sikap
hidup, tujuan hidup dan cara hidup sendiri.

Implementasi existentialisme terhadap peserta didik
dengan mengembangkan potensi-potensi maksimal dari
anak didik menuju kemandirian belajar. (contoh ada unsur
exixtetialisme: CBSA, KBK dan KTSP)



• Progresivisme adalah suatu gerakan dan
perkumpulan yang didirikan pada tahun
1918. Aliran ini berpendapat bahwa
pengetahuan yang benar pada masa kini
mungkin tidak benar di masa mendatang.
Pendidikan harus berpusat pada anak
bukannya memfokuskan pada guru atau
bidang muatan.

PROGRESSIFISME



• Progresivisme merupakan gerakan 
• Kritik terhadap filsafat Dewey. 
• Gerakan anti formalisme dan sekolah 

tradisional 
• Mengutamakan perkembangan indevidu, 

yang mencakup berupa cita-cita, seperti 
“cooperation”, “sharing”, dan 
“adjustment”

Latar Belakang



• Cara terbaik mempersiapkan siswa untuk 
masa mendatang adalah dengan 
membekali strategi-strategi pemecahan 
masalah

• Siswa diberi kebebasan dalam 
menentukan pengalaman belajar mereka 
sendiri dari replikasi/meniru kehidupan 
sebanyak mungkin.

Strategi Progresif



 Pendidikan progresivisme dilandasi oleh 
filsafat naturalisme romantic 
Rousseau:Segala sesuatu, termasuk 
anak, adalah baik berasal dari pencipta 
alam, tetapi menjadi rusak (degeneratif) 
karena ulah manusia) dan 

 pragmatisme John Dewey: pandangan 
tentang minat dan kebebasan

Pendidikan



Proses belajar berpusat pada anak
Pengalaman anak adalah rekonstruksi 

yang terus menerus dari keinginan dan 
kepentingan pribadi. 

Pertumbuhan diartikan sebagai 
peningkatan intelegensi dalam 
pengelolaan hidup dan adaptasi yang 
cerdas terhadap lingkungan.

Perhatian terhadap Anak



 Siswa belajar dan praktek ketrampilan yang 
dibutuhkan dalam kehidupan demokrasi. 

 Dengan pengalamannya siswa dapat 
menghadapi perubahan dunia. 

 Penekanan pada ”bagaimana berfikir” bukan 
”apa yang dipikirkan”. 

 Tujuan pendidikan adalah memberikan 
ketrampilan dan alat-alat(problem solving) 
yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan 
lingkungan yang selalu berubah.

Tujuan Pendidikan



 Menolak pandangan bahwa belajar secara
esensial merupakan penerimaan pengetahuan
sebagai substansi abstrak yang diisikan oleh
guru ke dalam jiwa anak.

 Pengetahuan merupakan alat untuk mengatur
pengalaman

 Manusia harus berbuat dengan pengetahuan,
pengetahuan harus bersumber dari
pengalaman.

Pandangan tentang Belajar



 Kurikulum disusun sekitar pengalaman siswa, baik
pengalaman pribadi maupun penglaman sosial.

 Kurikulum harus menggunakan sistem
interdisipliner.

 Buku merupakan alat belajar bukan sumber
belajar.

 Metode yang digunakan adalah metode ilmiah
dalam inkuiri dan metode problem solving.

Kurikulum



 Pendidikan adalah kehidupan itu sendiri,
bukan persiapan untuk hidup

 Pendidikan harus selalu berhubungan dengan
minat anak, yang dijadikan sebagai motivasi
belajar

 Belajar harus dapat memecahkan masalah
yang penting dan bermanfaat bagi kehidupan
anak.

 Peran guru, sebagai pembimbing
 Sekolah harus memberikan semangat bekerja

sama, bukan mengembangkan persaingan.
 Kondisi demokratis diperlukan pada

pertumbuhananak.

Kurikulum
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