
Pengembangan Kurikulum 

 

Eka Kurniawan A.P (0104510007)  1 
 

Penyimpangan Ideologi Pancasila  

dalam Konteks Pendidikan Nasional 

 

1. Pendahuluan 

Reformasi di Indonesia telah banyak melahirkan perubahan-perubahan 

signifikan yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik bahkan dalam 

dunia pendidikan. Masyarakat meyakini bahwa perubahan yang terjadi 

membawa nilai-nilai sebagai upaya untuk membawa bangsa Indonesia ke arah 

yang lebih baik. Ketika reformasi berjalan begitu cepat, paradigma masyarakat 

juga begitu cepat meyakini nilai-nilai baru yang berkembang ditengah 

masyarakat sebagai pengganti nilai-nilai lama. Namun tidak ada upaya 

penakaran yang obyektif apakah nilai-nilai lama tersebut dianggap usang dan 

perlu dinegasikan. Sementara nilai-nilai baru tersebut juga tidak ada yang 

mampu menjustifikasi sebagai nilai-nilai yang mesti dipegang. 

Salah satu perubahan nilai yang signifikan adalah kasus radikalisme dan  

pemahaman ideologi masyarakat yang tidak lagi menempatkan Pancasila 

sebagai dasar tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu dapat 

dilihat dari munculnya pemahaman Negara Nasional Indonesia (NII) yang 

akhir–akhir ini justru banyak ditemukan di perguruan tinggi. Para mahasiswa 

yang seharusnya menjadi kaum intelektual dan memiliki rasa nasionalisme, 

justru mempunyai pandangan yang bertentangan dengan ideologi dan dasar 

negara Pancasila. Bahkan kasus radikalisme mulai ditemukan pada tingkat 

pendidikan menengah, seperti yang terjadi pada seorang siswa kelas 2 SMP 

yang merakit bom buku karena terinspirasi buku jihad. 

Masyarakat menilai Pancasila adalah „produk‟ pemerintahan orde baru 

sehingga dianggap tidak relevan dengan kehidupan masa reformasi. Pancasila 

tidak lagi dikatakan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan 

negara Indonesia, melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi 

kepentingan penguasa pada saat itu. Meskipun tiap sila dalam Pancasila telah 

dirumuskan lebih rinci dalam butir-butir P4, namun belum benar-benar 

diaplikasikan dalam kehidupan. Misalnya sila Kemanusiaan yang Adil dan 

Beradab, belum terwujud karena masih terlihat ketidak adilan dalam kehidupan 

bernegara. Misalnya kasus Gayus dan kepolisian, yang terlihat tidak beradab 
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dan tidak adil. Korupsi pejabat dan aparat negara termasuk dalam lembaga 

kepolisan menjadi konsumsi masyarakat. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh 

Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan juga dirasa belum 

terwujud. Wakil-wakil rakyat tidak mewakili aspirasi rakyat, melakukan 

kunjungan yang dirasa kurang bermanfaat, renovasi gedung yang sangat 

tinggi, bahkan dalam memutuskan sesuatu tidak didasari hikmat dan 

musyawarah, rapat sering diwarnai pemaksaan pendapat. Bahkan kasus PSSI 

juga menjadi konsumsi masyarakat. 

Radikalisme dan penyimpangan ideologi oleh sebagian orang, khususnya 

dalam pendidikan, baik guru maupun siswa, sebagai wujud keprihatinan akan 

tidak diamalkannya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun 

radikalisme sebagai bentuk ekspresi untuk memperbaiki kehidupan 

bermasyarakat yang dinilai sudah tidak ideal, namun justru radikalisme 

menyimpang dari sila Ketuhanan yang Maha Esa yang mengakui bahwa 

bangsa Indonesia bukan negara agama, tetapi memiliki penduduk dengan 

berbagai kepercayaan. Selain itu, radikalisme juga mengancam pengamalan 

sila Persatuan Indonesia. 

 

2. Pancasila sebagai Dasar Pendidikan Nasional 

Selain sebagai bentuk kekecewaan, alasan lain yang melatar belakangi 

masuknya pemahaman radikalisme dalam dunia pendidikan adalah lemahnya 

proses pembelajaran di Indonesia. Dalam proses pembelajaran, anak kurang 

didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Anak hanya diarahkan 

untuk menghafal pengetahuan, sehingga otak anak dipaksa untuk mengingat 

dan menimbun berbagai pengetahuan tanpa diimbangi dengan pemahaman 

tentang pengetahuan yang diterimanya untuk menghubungkannya dengan 

kehidupan sehari-hari, sehingga hanya perubahan aspek kognitif saja yang 

diutamakan dalam proses pembelajaran. Contoh nyata adalah pada mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaran di jenjang pendidikan dasar sampai 

pendidikan atas, maupun mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di 

jenjang pendidikan tinggi yang hanya bersifat teoritis dan hafalan yang hanya 

menekankan aspek kognitif atau materi dalam proses pembelajaran dan 

penerapan ideologi Pancasila. Penanaman ideologi Pancasila di dunia 
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pendidikan seharusnya juga menekankan pada aspek afektif dan psikomotorik 

melalui sikap-sikap yang dibentuk dalam nilai Pancasila.  

Proses pembelajaran yang hanya mengutamakan aspek kognitif  

(pengetahuan), tanpa  diimbangi dengan aspek afektif (sikap) maupun 

psikomotorik (pengalaman) tersebut, tentu saja bertentangan dengan empat 

pilar pendidikan universal seperti yang dirumuskan Unesco (1996), yaitu (1) 

learning to know; (2) learning to do; (3) learning to be; dan (4) learning to live 

together (Sanjaya, 2006:110-111) 

Learning to know berarti bahwa belajar tidak hanya berorientasi pada 

produk atau hasil belajar, tetapi juga pada proses belajar. Dengan proses 

belajar, siswa akan memiliki kesadaran akan apa yang akan dipelajari 

sekaligus bagaimana cara mempelajari. Dengan kemampuan itu, proses 

belajar tidak terbatas tempat dan waktu (belajar sepanjang hayat) yang 

menandakan individu tersebut telah memiliki kemampuan dan kemauan untuk 

berpikir. Learning to do berarti bahwa belajar bukan hanya mengumpulkan dan 

menumpuk pengetahuan, tetapi menekankan pada penguasaan kompetensi, 

yang akan dimiliki siswa ketika diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu 

sehingga proses pembelajaran diarahkan pada pengalaman ( learning by 

experiences). Learning to be berarti bahwa belajar adalah membentuk manusia 

yang mampu mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu yang 

bertanggung jawab, serta menyadari kelebihan dan kekurangannya. 

Sedangkan learning to live together adalah belajar bekerja sama. Dalam 

konteks ini belajar adalah membentuk masyarakat demokratis yang memahami 

dan menyadari adanya setiap perbedaan pandangan antara individu. 

Karena proses pendidikan Indonesia yang hanya menyentuh aspek 

kognitif atau learning to know, mengakibatkan mudah masuknya paham 

radikalisme atau perubahan ideologi. Siswa maupun mahasiswa diberi paham-

paham baru yang kemudian masuk aspek kognitif, namun dari aspek afektif 

dan psikomotorik bertentangan dengan konteks Indonesia yang multikultural, 

yang terdiri dari banyak budaya, suku bangsa termasuk agama. 

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah ideologi Pancasila masih 

relevan untuk era reformasi saat ini sehingga harus tetap diberikan dalam 

dunia pendidikan. Untuk mengetahuinya dengan melihat pendidikan dalam 

konteks yang mendasar. Dalam ketetapan MPR-RI No IV/MPR/1973 tentang 
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GBHN, dikemukakan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar 

untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar 

sekolah serta berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya, agar pendidikan 

dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing 

individu, maka pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat 

dan pemerintah yang didasarkan atas Falsafah Negara Pancasila dan 

diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani 

Sejalan dengan Ketetapan MPR tentang GBHN tersebut, menurut 

Romine dalam Hamalik (2008: 60) menyatakan bahwa pendidikan merupakan 

proses sosial yang bertujuan membentuk manusia sesuai cita-cita dan nilai 

sosial masyarakat di negara yang bersangkutan, yang tergambar dari falsafah 

pendidikan. Falsafah pendidikan memberi petunjuk cara berbuat dan 

bertingkah laku yang baik dalam masyarakat, dan menjadi guiding principle 

atau petunjuk dalam proses operasional untuk mencapai cita-cita tersebut. 

Melalui falsafah pendidikan tersebut, ditentukan tujuan pendidikan nasional, 

yang selanjutnya mendasari tujuan institusional, tujuan kurikulum, dan tujuan 

instruksional. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia harus didasari pada 

falsafah dan pandangan hidup bangsa seperti yang terkandung dalam 

Pancasila. 

Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang 

telah teruji kebenaran dan keampuhannya, serta mengandung nilai-nilai luhur 

sehingga harus diresapi, dihayati dan diamalkan oleh setiap warga negara, 

para penyelenggara negara, dan seluruh lembaga kenegaraan. Pendidikan 

nasional, sebagai bagian dari usaha pembangunan nasional, merupakan 

usaha yang sangat penting dalam membentuk manusia Indonesia seperti yang 

dicita-citakan. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional harus berdasarkan 

Pancasila dan ditujukan ke arah pembentukan manusia yang Pancasilais. 

Dengan demikian Pancasila harus diajarkan dan dipelajari bukan hanya 

sebatas aspek kognitif, tetapi juga menyangkut aspek afektif dan psikomotorik, 

Pancasila bukan hanya untuk dihafal tetapi perlu proses pembelajaran yang 

terintegrasi dalam setiap bidang ilmu untuk memasukkan Pancasila, sehingga 

kurikulum yang hanya mengejar materi, penilaian yang lebih menekankan 

aspek kognitif juga perlu dibenahi. 
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Dalam Tap MPR tentang GBHN diatas disebutkan bahwa pendidikan 

merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Keluarga 

sebagai bagian pendidikan dasar, karena keluargalah yang memiliki peran 

utama pada awal perkembangan anak. Menurut John Locke dalam 

Hergenhahn dan Olson (2010: 37-38), menyatakan bahwa pikiran bayi saat 

lahir adalah tabula rasa, sebuah lembaran kosong, dan pengalaman tertulis di 

atasnya. Walaupun ide-ide berasal dari pengalaman, ide-ide itu dikombinasi 

melalui refleksi atau proses rasional. Dengan demikian seharusnya sejak kecil, 

keluarga „menulisi‟ bayi dengan nilai-nilai yang benar, baik dari sisi agama, 

maupun pengenalan akan budaya dan bangsanya. 

Selain keluarga, masyarakat dan sekolah juga bertanggung jawab dalam 

proses pendidikan dan pengenalan ideologi Pancasila. Menurut tahap 

perkembangan Piaget dalam Hergenhahn dan Olson (2010: 320), anak pada 

usia 11-15 tahun mulai bisa menangani situasi hipotesis, dan proses berpikir 

mereka tidak lagi tergantung hanya pada hal-hal yang langsung dan riil, tetapi 

menjadi semakin logis. Hal ini juga terjadi pada kasus siswa kelas 2 SMP yang 

merakit bom buku, kerena pikiran yang semakin logis dan ingin tau, maka apa 

yang dia pelajari diaplikasikan dalam kehidupannya. Dari sini dapat dilihat, 

bahwa tanpa pengawasan dari orang tua atau orang dewasa, seorang anak 

dengan tahap pemikiran yang sudah berkembang dapat terjerumus dalam 

radikalisme atau ideologi bertentangan dengan Pancasila. Sanjaya (2006: 100-

110) menyatakan agar anak dapat melaksanakan tugas-tugas 

perkembangannya, dibutuhkan orang dewasa yang dapat mengarahkan dan 

membimbing mereka agar tumbuh dan berkembang secara optimal, Oleh 

karena itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memungkinkan setiap 

siswa dapat dengan mudah endapatkan berbagai informasi, sehingga 

tanggung jawab orang dewasa (orangtua, guru) untuk membimbing dan 

mengawasi. Orang dewasa khususnya guru, dituntut mempu menyeleksi 

berbagai informasi, sehingga dapat menunjukkan pada siswa informasi yang 

dianggap perlu dan penting untuk kehidupan mereka. Guru juga harus menjaga 

siswa agar tidak terpengaruh berbagai informasi yang dapat menyesatkan dan 

mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka.  

Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga peraturan 

pemerintah dan kebijakan kurikulum nasional harus memperhatikan Pancasila 
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sebagai dasar pendidikan nasional. Pada masa orde baru, pendidikan 

Pancasila menjadi salah satu mata pelajaran sekolah, namun masa reformasi, 

justru menghilangkan mata pelajaran Pancasila, meskipun pada pendidikan 

tinggi tetap ada. Namun kembali pada bahasan di atas, pendidikan Pancasila 

di jenjang pendidikan manapun di Indonesia, lebih menekankan aspek kognitif, 

sehingga siswa megetahui secara pasti isi Pancasila, namun tidak 

mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Menurut saya, aspek yang paling mendasar dari penyimpangan ideologi 

justru dari tidak adanya teladan dari pemimpin. Meskipun pemimpin disini 

termasuk orangtua, guru, pemuka agama, pemimpin kelurahan hingga yang 

lebih tinggi, namun keteladanan dari pemimpin bangsa akan menjadi sorotan. 

Keteladanan dari pemimpin bangsa dalam pengamalan Pancasila juga dirasa 

kurang mengena. Menurut Edi Sedyawati (2006: 290-293), dalam masyarakat 

manapun, seorang pemimpin selalu diharapkan untuk dapat menjadi teladan, 

baik tingkah laku, tutur kata, bahkan penampilannya.  

Bung Karno, sebagai pemimpin bangsa di awal pergerakan menuju 

kemerdekaan, sangat sadar akan potensi maupun ancaman keanekaragaman 

suku bangsa, termasuk keanekaragaman agama, budaya, bahasa dan lainnya. 

Oleh karena itu, Bung Karno sudah mencanangkan berbagai ungkapan simblik 

untuk menguatkan sarana menuju kemerdekaan, yaitu persatuan. Citra 

mayoritas budaya Jawa terwujud dalam penggalan “bhinneka tunggal ika” 

untuk kepentingan persatuan. Meskipun ungkapan tersebut diambil dari 

khazanah Jawa Kuno yang merupakan suku mayoritas di Indonesia, namun 

motto yang berasal dari Indonesia tersebut dirasa mampu menyatukan 

masyarakat saat itu. Ungkapan lain seperti “dari Sabang sampai Merauke” juga 

mampu menjadi teladan umum tanpa asosiasi dengan suku bangsa tertentu. 

Keteladanan dari pemimpin juga semakin terekspos oleh media massa 

sebagai dampak dari kebebasan pers. Sehingga kekurangan pemimpin, 

seakan-akan dipertontonkan pada masyarakat, termasuk siswa dan 

mahasiswa. Dengan demikian kekurangan dan “dosa” pemimpin menjadi hal 

yang wajar dimata masyarakat, bahkan menjadi wajar dimata para siswa yang 

seharusnya diberi teladan yang baik. Untuk itu, tugas orangtua, guru maupun 

pemimpin agama menjadi semakin berat, selain mengajarkan moral yang 
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sesuai dengan nilai-nilai agama, juga mengajarkan nilai-nilai cinta terhadap 

tanah air dan bangsa.  

 

3. Penutup 

Seharusnya semua elemen pendidikan menyadari bahwa dasar 

pendidikan karakter suatu bangsa adalah ketika secara kontekstual mampu 

bersumber pada konsep dan strategi yang diwujudkan dalam esensi dan nilai 

kurikulum dalam pendidikan karakter bangsa (dalam hal ini misalnya 

pendidikan agama, pancasila dan kewargangeraan) sebagai kurikulum mutlak 

yang mesti menjadi dasar bagi setiap kelulusan siswanya. Dengan demikian 

ouput pendidikan, yakni terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan 

berkualitas adalah manusia-manusia Indonesia yang paham akan nilai-nilai 

Indonesia dan  merasa memiliki Indonesia. Pendidikan juga bukan hanya 

menjadi tanggung jawab guru, tetapi secara bersama-sama, keluarga, sekolah, 

pemerintah, dan masyarakat temasuk media massa ikut memperhatikan proses 

pendidikan nasional. 

Akan sangat berat dan menjadi hal yang besar bagi proses pendidikan di 

Indonesia, khususnya menciptakan generasi yang unggul, cerdas dan terampil, 

serta memiliki akhlak mulia, bermoral serta memegang teguh nilai-nilai 

Pancasila. Tekanan-tekanan dari pihak lain, seperti keteladanan pemimpin 

yang kurang, ekploitasi kekerasan dan ketidakadilan dari media massa serta 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang semakin berat selain banyak 

masalah yang terkait dengan pendidikan itu sendiri itu sendiri, seperti 

pemerataan pendidikan, materi, dll. 

Menurut Inspiration for Living dalam Kata Bijak Hari Ini (2001) disebutkan 

bahwa untuk mengerjakan sutu pekerjaan besar, tidak diperlukan orang-orang 

besar; yang diperlukan ialah orang yang berdedikasi. Orang-orang biasa, kalau 

mereka cukup berdedikasi, bisa mewujudkan hal-hal yang luar biasa. Meskipun 

penyimpangan ideologi dalam kaitannya dengan pendidikan menjadi masalah 

yang besar, namun jika seluruh pihak yang terkait berdedikasi untuk 

menyelesaikannya, maka bukan tidak mungkin radikalisasi dapat ditanggulangi.  
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