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 Pendidikan merupakan sebuah proses yang tak kenal henti sebagai upaya agar individu 

mampu menjadi pribadi pembelajar. Dalam hal ini, pribadi yang sadar akan fitrahnya sebagai 

manusia untuk terus mengembangkan dirinya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa 

menjadi bisa serta dari yang kurang baik menjadi lebih baik lagi.  

Pada prosesnya, pendidikan secara formal diselenggarakan oleh suatu lembaga yang 

disebut dengan “sekolah”. Sekolah (school) berasal dari kata “schole” yang artinya waktu 

luang. Definisi tersebut bermakna bahwa selayaknya sekolah hadir sebagai tempat belajar yang 

menyenangkan bagi siswa, sebagaimana kita memanfaatkan waktu luang dengan beragam 

kegiatan yang membangkitkan motivasi, bersenang-senang dan bermain. Akan tetapi, makna 

“sekolah” tersebut nampaknya sudah bergeser. Sekolah yang seharusnya memfasilitasi siswa 

berkembang sesuai usianya, telah bergeser menjadi penyampaian pengetahuan yang sekedar 

mengejar materi pelajaran. Terutama di sekolah dasar, anak kehilangan kesempatan bersenang-

senang dan menikmati masa kanak-kanaknya sehingga mereka menjadi semakin terasing dari 

dunianya. Pernyataan ini didukung oleh Subkhan (2016) yang menyampaikan kritik atas materi 

pelajaran sekolah dasar karena telah merampas hak siswa dari konteks sosio-kultural. 

Pembelajaran yang diberikan sarat akan materi sehingga tidak dapat membantu siswa 

memahami permasalahan lingkungan. Hal inilah yang menjadikan sekolah dan lingkungan 

seperti terdapat jarak atau kesenjangan. Pada akhirnya, siswa tidak mampu menyelesaikan 

masalah dengan ilmu berorientasi akademik yang diperoleh dari sekolah dasar. Siswa 

memerlukan pembelajaran yang lebih menekankan pada proses yang mengarah pada 

pembentukan karakter dan kepribadian sehingga mampu mengembangkan potensi, minat dan 

rasa ingin tahu yang kuat (curiosity). 

 Menanggapi hal tersebut, selayaknya guru kembali berorientasi pada tujuan pendidikan 

nasional yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dalam UU No.20 

tahun 2003 atau UU Sisdiknas dinyatakan tujuan pendidikan nasional mengembangkan potensi 

siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 



berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Apabila dikaji lebih lanjut, tujuan pendidikan nasional 

selaras dengan tujuan pendidikan dasar sebagaimana tertuang pada PP Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2010. Pada intinya, penyelenggaraan pendidikan dasar berorientasi 

mengembangkan potensi siswa dalam lima aspek, mencakup potensi spiritual, intelektual, 

emosional, sosial, dan jasmani. Kelima aspek tersebut selaras dengan domain pembelajaran 

menurut Bloom’s Taxonomy yang mencakup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Pada prosesnya, pembelajaran diarahkan mengembangkan ketiga domain tersebut secara 

harmonis. Tujuan pendidikan bukan hanya menjadikan siswa cerdas secara intelektual semata, 

melainkan pribadi yang selaras akal, iman dan perasaannya. 

 Tujuan pendidikan yang mulia tersebut nampaknya belum sepenuhnya diterapkan pada 

praktik pendidikan Indonesia. Komarudin (2015) menyampaikan pembelajaran yang 

berorientasi pada nilai dan angka sudah terlanjur terjadi pada praktik pendidikan di Indonesia. 

Proses pendidikan selalu diterjemahkan sebatas pengembangan potensi intelektual. Akibatnya, 

pendidikan dilaksanakan hanya berada pada lingkup yang sempit sebatas pengajaran. 

Keberhasilan belajar dipandang melalui pencapaian nilai yang diaktualisasikan ke dalam 

peringkat. Padahal, praktik pendidikan tidak hanya sebatas pengembangan kognisi semata. 

Pembelajaran yang mengutamakan keunggulan intelektual akan menumbuhkan pribadi yang 

cerdas akalnya, tetapi lemah iman dan rendah kepekaan perasaannya. Selayaknya guru kembali 

mengarah pada tujuan pendidikan guna menumbuhkan siswa menjadi pribadi yang unggul 

spiritualitasnya, sensitif emosionalnya, kuat intelektualnya, lekat rasa sosialnya dan sehat 

jasmaninya.  

 Mengkaji uraian tersebut, pendidikan yang menitikberatkan pada kecerdasan 

intelektual menyebabkan siswa menjadi pribadi yang acuh pada norma masyarakat. 

Dekandensi karakter yang terjadi pada siswa sekolah dasar disebabkan pelaksanaan pendidikan 

yang tidak memandang siswa sebagai individu secara utuh. Akibatnya, siswa tidak memiliki 

kepekaan nurani yang berlandaskan moralitas pada lingkungan sekitar. Pendidikan bukan saja 

memberdayakan pikiran dan pencapaian prestasi belajar semata, melainkan berkaitan dengan 

nilai moral dengan memaksimalkan karya, rasa dan karsa pada diri setiap siswa. Sebagaimana 

dikemukakan Dr. Martin Luther King Jr., aktivis gerakan perdamaian yang menyatakan 

hakikatnya tujuan pendidikan mengembangkan kecerdasan dan karakter secara seimbang. 

Pendidikan dipandang dalam konteks yang luas, tidak hanya mentransmisikan pengetahuan, 

tetapi juga mengakumulasikan nilai-nilai yang bermakna pada kehidupan siswa. 



 Mengkaji hal tersebut, masalah yang terjadi di sekolah dasar dapat diatasi dengan 

menerapkan konsep pendidikan yang berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan. Dalam 

hal ini, penyelenggaraan pendidikan berfokus pada pengembangan potensi siswa secara 

menyeluruh. Hasil akhir pembelajaran tidak lagi dilihat dalam bentuk penilaian yang bersifat 

menguji, melainkan lebih memandang proses belajar siswa dalam mengembangkan segenap 

potensi yang dimiliki. Selain itu, proses pendidikan lebih menekankan pada penumbuhan nilai-

nilai spiritual dan budi pekerti, di samping kemampuan kognisi. Aspek kognisi, afektif dan 

psikomotorik dikembangkan secara seimbang sehingga siswa mampu menjadi pribadi yang 

selaras sikap (behavior), pikiran (brain) dan jiwa (body).  

Dalam hal ini, Rumah Belajar Semi Palar (Smipa) berupaya mewujudkan pembelajaran 

sesuai dengan konteks “3B" tersebut. Mengusung konsep pendidikan holistik, Smipa 

menerapkan pembelajaran yang mengembangkan potensi siswa dalam lima aspek mencakup 

kemampuan nurani, nalar, jasmani, karakter dan proses kreatif. Dalam prosesnya, tumbuh 

kembang siswa diamati secara menyeluruh, tidak berdasar pada satu aspek semata. Saya 

berpikir, inilah wujud pendidikan dalam konteks yang sebenarnya. Maka dari itu, saya tertarik 

mengeksplorasi lebih dalam pelaksanaan pendidikan holistik di Smipa hingga menjadi subjek 

penelitian tesis saya yang berjudul “Implementasi Kurikulum Berbasis Pendidikan Holistik 

dalam Mengembangkan Potensi Siswa Sekolah Dasar Rumah Belajar Semi Palar 

Bandung.” 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pihak, dapat saya 

simpulkan pembelajaran di Semi Palar sesuai dengan prinsip pendidikan holistik secara 

teoretis. Tidak hanya itu, Semi Palar menerapkan pembelajaran yang menjadi harapan dari 

tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, pencapaian tujuan pendidikan telah diupayakan 

secara maksimal oleh Semi Palar dengan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan 

bermakna bagi siswa. Berikut hasil analisis penulis mengenai keterkaitan aspek holistik Semi 

Palar dengan aspek pendidikan holistik menurut Miller, dkk. (2005), pendukung pendidikan 

holistik.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan gambar tersebut, diketahui lima aspek holistik Smipa memiliki 

keterkaitan dengan yang diungkapkan Miller, dkk. (2005). Miller, dkk. (2005, hlm. 2) 

menyampaikan “holistic education attempts to nurture the development of the whole person. 

This includes the intellectual, emotional, physical, social, aesthetic, and spiritual.” Pendidikan 

holistik berupaya mengembangkan manusia seutuhnya mencakup kemampuan intelektual, 

emosional, fisik, sosial, estetika, dan spiritual. Hal ini yang diterapkan Smipa dengan 

mengupayakan kemampuan dan potensi siswa secara utuh dalam aspek nurani, jasmani, 

karakter, nalar dan proses kreatif. Aspek nurani terkait kesadaran atas Sang Pencipta dan 

kepekaan diri siswa. Maka dari itu, aspek nurani sama halnya dengan aspek spiritualitas. Begitu 

pula dengan aspek jasmani memiliki persamaan dengan physical yang menekankan pada 

kemampuan jasmani dan motorik siswa. Sementara, pada aspek karakter yang mencakup sikap 

dan pembawaan siswa, kebiasaan serta hubungannya dengan lingkungan saling berkaitan 

dengan aspek sosial dan emosional. Sama halnya, dengan nalar terkait kemampuan siswa 

dalam menyerap informasi, kecakapan bahasa dan matematika serta daya olah pikir memiliki 

kesamaan dengan aspek intelektual yang mengembangkan sisi kognitif siswa. Terakhir, aspek 

proses kreatif selaras dengan aspek aesthetic (estetika) karena sama-sama mengkaji tentang 

keindahan pada kemampuan imajinasi, kreativitas dan kepekaan siswa. Seluruh aspek tersebut 

dikembangkan secara utuh dan seimbang sehingga tidak ada ketimpangan yang berlebih pada 

salah satu aspek.  

 Tidak hanya itu, saya mengamati bahwa pembelajaran di Smipa berorientasi pada 

pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, pencapaian hasil belajar siswa tidak 

diukur oleh nilai yang berstandar pada pengujian. Akan tetapi, hasil belajar lebih dipandang 

sebagai proses belajar siswa yang patut diapresiasi. Maka dari itu, pembelajaran Smipa 

menekankan pada proses, bukan hasil yang berujung pada angka. Proses tersebut kaitannya 
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dengan pencapaian siswa dalam mengembangkan kemampuan secara menyeluruh berdasar 

pada lima aspek holistik Smipa. Berikut hasil analisis penulis mengenai keterkaitan aspek 

holistik Smipa dengan aspek-aspek pengembangan potensi pada tujuan pendidikan nasional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Melalui gambar tersebut, diketahui terdapat korelasi yang erat antara aspek 

pengembangan potensi Smipa dengan tujuan Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pada 

intinya, pengembangan potensi harus dilakukan secara utuh sehingga tidak diperkenankan 

hanya mengarah pada satu aspek semata. Hal inilah yang diwujudkan oleh Semi Palar. 

Pembelajaran di Semi Palar berupaya mengembangkan potensi siswa mencakup nurani, 

jasmani, karakter, nalar dan proses kreatif secara utuh dan seimbang. Pembelajaran seperti ini 

diperlukan agar terbentuk karakter siswa yang bertakwa, berkepribadian utuh, mandiri dan 

berintelektual tinggi, sehingga mampu memandang fenomena secara menyeluruh. Dalam 

pengamatan penulis, proses pembelajaran Smipa mampu membangkitkan minat dan motivasi 

siswa karena pembelajaran dikemas secara menarik dan menyenangkan bagi siswa. 

Pembelajaran yang dirancang guru jauh dari kesan monoton karena melibatkan siswa sebagai 

individu yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tidak hanya itu, pada praktiknya, 

Smipa menerapkan pembelajaran sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Pemerintah, seperti 

yang diuraikan pada poin berikut. 

 Permendikbud No. 81 A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013 

 Permendkbud No. 57 tahun 2014 tentang pendekatan tematik terpadu pada 

pembelajaran di SD 

 Permendikbud No. 37 tahun 2018 tentang KI dan KD pada SD  
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 PP No.19 tahun 2005 tentang pelaksanaan pendidikan secara holistik 

 Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti  

 Permendikbud No. 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan 

pendidikan 

 Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Penilaian proses pembelajaran  

 Permendikbud No. 104 tahun 2014 tenang Penilaian hasil belajar 

Pada akhirnya, dapat disimpulkan konsep pendidikan holistik yang dikembangkan secara 

mandiri oleh Semi Palar selaras dengan peraturan pendidikan yang ditetapkan 

Pemerintah/Kemendikbud. Selain itu, pendidikan holistik yang diterapkan sesuai dengan nilai-

nilai yang terkandung pada tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, pendidikan holistik 

Smipa mampu menjadi solusi atas visi pendidikan pada tahun 2030. Pendidikan holistik juga 

mampu membentuk siswa menjadi pribadi yang berkarakter. Sebagaimana diketahui, 

pendidikan karakter menjadi urgensi pendidikan yang harus segera diatasi. Pribadi yang 

berkarakter akan mampu melahirkan siswa menjadi generasi yang berharkat, bermartabat, dan 

juga toleran. Semoga Semi Palar bisa menularkan konsep pendidikan holistik ini pada sekolah 

lain, sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai sebagaimana mestinya. Sukses selalu untuk 

Semi Palar. Salam Pendidikan! 


