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Abstract
Education  is a total and integral system which encompass strip and level

and kind of education which are connected to one  another to stritive for
achieving the goal of education. It is important to make a total and integral
approach of education system, so that a qualified education can reach segments
of public. The program  educational  system approach is devided into three
aspects: namely program education of system approach   based on social demand
approach, the need of manpower approach, and  rate return approach.

Each program can be evaluated well by using any standard  can be observed
and   some concept in a positivist manner. Thus,  the current educational theories
are not as a vague and unscientific and not only as mere expression of opinion.
Not all can be explained  by positivist manner. That is why, the logical positivist
modifies their claims as logical empiricist. They said, a statement is empirically
meaningful if it can be “confirmed” as opposed to “verified”, particularly in
education.
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Positivisme Dalam Pendidikan

Sangkot Sirait

A. Pendahuluan
Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk menanamkan pengetahuan,

keterampilan,  appresiasi, sikap, minat, pemikiran kritis dan penyesuaian diri
yang  bersifat personal dan sosial. Dalam  pendidikan, semua unsur sistem
idealnya merupakan  hasil sebuah penelitian sehingga bisa ditetapkan dengan
tepat  apakah sebuah proses pendidikan dapat disebut berhasil dengan maksimal
atau tidak. Ada berbagai paradigma yang lazim digunakan dalam  proses
pengembangan ilmu-ilmu sosial, termasuk pendidikan, yaitu positif naturalistik
yang dipelopori oleh Auguste Comte dan humanis kulturalistik yang dipelopori
oleh Wilheim Dilthey. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya.
Para pendukung positivisme berkeyakinan, jika paradigma positivistik ini
diaplikasikan dalam dunia pendidikan maupun penelitian pendidikan, maka akan
diperoleh solusi yang terbaik (konkret) atas problem-problem pendidikan yang
hingga saat ini dirasakan. Tulisan ini adalah sebagai upaya awal, bahkan global,
dalam melihat bagaimana paradigma positivistik tersebut ketika diaplikasikan
dalam dunia pendidikan.
B. Ciri Dasar
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Positivisme kontemporer 1 berasal dari para penganut positivistik logik
sebagai kelompok yang banyak ditemukan di Wina pada antara masa perang
dunia pertama dan kedua. Ada dua doktrin sebagai dasar logika positivisme.
Pertama, ilmu pengetahuan murni (orisinal), yaitu ilmu-ilmu eksak (sains) atau
logika matematis. Semua klaim kebenaran atau ilmu pengetahuan yang berasal
dari ilmu-ilmu metafisika seperti teologi, dipandang tidak lebih dari sebuah
pernyataan (statement) tentang keyakinan dan tidak bisa diuji atau diverifikasi
dalam kenyataan (empiris).2 Kedua, semua jenis ilmu sains  didasarkan atas
metode yang jelas, dan dilakukan dengan proses penelitian, generalisasi
hubungan satu fakta dengan lainnya, formulasi teori untuk menjelaskan
generalisasi dan mengujicoba generalisasi dan teori-teori yang digunakan itu
secara empiris.3

Auguste Comte, lewat kutipan Hardiman, menjelaskan istilah positif  itu
dengan membuat beberapa perbedaan, yaitu: antara yang nyata (reel) dan yang
khayal (chemerique), yang pasti (certitude) dan yang meragukan (indecision),
yang tepat (precis) dan yang kabur (vague), yang berguna (utile) dan yang sia-sia
(oiseoux), serta yang mengklaim  memiliki kesahihan relatif (relative) dan yang
mengklaim memiliki kesahihan mutlak (absolut). 4 Demikianlah semua
pengetahuan harus terbukti lewat rasa kepastian (sense of certainty) pengamatan
sistematis yang terjamin secara intersubyektif (the reel).
C. Pendidikan dalam Perspektif Positivisme.

Pengaruh positivisme dalam dunia pendidikan dimulai pada awal tahun
1950-an. Dua penulis besar Charles D. Hardie lewat karyanya Truth and Fallacy
in Education Theory dan D.J.O Connor’s An Introduction to The Philosophy of
Education adalah  dua tokoh yang berpengaruh luas di dunia pendidikan modern.
Kedua penulis ini telah banyak mengkritisi teori-teori pendidikan sekarang
sebagai teori yang samar-samar dan tidak bersifat sains. Bahkan, hanya
merupakan ekspresi pendapat-pendapat semata. Keduanya mendesak para pakar
pendidikan untuk banyak terlibat dalam menganalisis bahasa dan konsep-konsep
lewat metode yang ditempuh positivisme. Kedua penulis ini juga
merekomendasikan agar penelitian dalam bidang-bidang pendidikan supaya lebih
berorientasi saintifik.

Menurut pandangan aliran positivistik, teori pendidikan yang orisinil
semestinya mengikuti struktur logis teori-teori sains. Oleh karena itu, teori yang
demikian harus meliputi premis-premis, hipotesis logik dan ungkapan (statement)

1 Positivism muncul sebagai sebuah aliran filsafat abad ke- 19,  oleh seorang filosuf
Prancis   Auguste Comte. Menurutnya, perkembangan pemikiran manusia berjalan lewat proses
yang dimulai dari tingkatan teologis, metafisik dan positivistik atau scientific. Kendati para
penganut  logika positivistik ini setuju dengan Comte dalam banyak hal, tetapi mereka lebih
tertarik kepada masalah-masalah yang terkait dengan logika, bahasa dan  ilmu alam dibanding
sejarah dan ilmu-ilmu sosial lainnya.

2 Gerorge F. Kneller. Movements of Thought in Modern Education (United State: John
Wiley & Sons, Inc., 1984), hal. 137.

3 Ibid., hal. 138.
4 F. Budi Hardiman. Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan

(Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 128.
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sebagai kata kunci dalam premis tersebut. Apa yang harus dimiliki oleh sebuah
teori, menurut Charles D. Hardie, adalah “selama proses pendidikan berlangsung,
lingkungan berperan atas hakikat orisinalitas manusia untuk membentuk nilai
yang akan merubah tingkah lakunya”.5 Ia mengatakan  bahwa hakikat manusia
terdiri dari karakteristik yang dapat diperbaiki (modifiable) dan karakteristik yang
tidak bisa dirubah karena sudah merupakan watak (unmodifiable).6 Dengan kata
lain, sebuah teori semestinya meliputi statement tentang karakter manusia yang
bisa berubah dan statement tentang karaktekter yang tidak bisa dirubah, baik ia
diperlukan atau tidak. Tetapi Hardie juga mengatakan bahwa merupakan sebuah
kesalahan bila teori-teori pendidikan  banyak mengadopsi ilmu-ilmu kealaman.7

Sebab,  teori-teori ini lebih banyak berdasarkan hubungan formal (eksak), dan
berkaitan erat dengan entitas yang tidak bisa diobservasi karena hanya merupakan
postulat (dalil) semata.

Dalam teori-teori  pendidikan, postulat-postulat dan entitas yang tak bisa
diobservasi, tidak berhubungan sama sekali. Teori-teori ini dipandang steril.
Kemudian apa yang seharusnya dilakukan oleh para pendidik? Menurut Hardie,
mereka harus menganalisa dan mengklarifikasi konsep-konsep pendidikan dan
menunjukkan bahwa semua konsep itu dapat diberi arti dengan terma-terma yang
bisa diobservasi di depan umum.8 Entitas mental, misalnya, adalah sesuatu yang
biasanya tidak bisa diobservasi, jadi tidak mendapat tempat di dalam teori-teori
pendidikan. Demikian, teori-teori pendidikan harus memperagakan (modeled)
cara-cara yang ditempuh ilmu-ilmu sains dan mengajukan perkiraan-perkiraan
atau prediksi yang bisa diujicoba, selanjutnya dikonstruk untuk menjelaskan
aspek-aspek pemikiran (mind).

Dalam kaca mata filsafat pada umumnya, pendidikan tidak berarti apa-apa
jika pernyataan-pernyatannya selalu berorientasi kepada sesuatu yang tidak
empiris (tidak bisa diverifikasi),9 dan tidak pula terdiri dari terma-terma yang
mudah dimengerti dan dipahami demi tujuan sebuah kebenaran. Filsafat
pendidikan harus ditempatkan sejajar dengan “filsafat kurikulum” yang
terkandung di dalamnya analisis filosofis, seperti konsep bahasa, matematika,
sains dan sejarah.  Hardie menekankan pentingnya teori arti (meaning) dari logika
kaum positivistik yang hingga saat ini banyak ditinggalkan dunia pendidikan.

Dalam upaya untuk menerima kebenaran teori “arti” ini, Hardie sekaligus
mengeluarkan (mengenyampingkan) aspek etik  dari filsafat pendidikan. Bagi
logika positivistik, pernyataan yang terkait dengan etika  hanyalah semata
ekspresi perasaan  personal (individu) dan bukan kepentingan yang dipandang
sebagai sebuah kebijakan. Tetapi di sini dikatakan bahwa pengenyampingan etik

5 Charles D. Hardie. Truth and Fallacy in Educational Theory,  dalam edisi American
dengan bibliografi  James E. McClellan dan B. Paul Komisar (USA: Columbia University, 1962),
hal. 73.

6 George F. Kneller. Movements of Thought…, hal. 140.
7 C.D. Hardie.”Reply to George L. Newsome, Jr.” dalam Studies in Philosophy and

Education, 3:1 (Summer, 1963), hal. 97-98.
8 George F. Kneller. Movements of Thought …, hal. 140.
9 C.D. Hardie: “The Philosophy of Education in a New Key” dalam Educational Theory,

10:4 (October 1960) hal. 255-256.
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merupakan sesuatu yang tidak rasional sejak pemikiran dan praktek pendidikan
telah banyak dipengaruhi oleh  isu-isu dan problem nilai di satu pihak dan
kebijakan-kebijakan yang kurang menguntungkan di pihak lain. Penentu
kebijakan dalam sebuah lembaga pendidikan  harus memilih atau menentang
kebijakan yang bersifat birokratis/otoriter di sekolah-sekolah. Badan ini harus
memepertimbangkan dasar moral sebagai pegangan anak didik, kebebasan dalam
proses belajar mengajar, otoritas dan pengawasan dalam proses pendidikan. Para
pakar pendidikan diwajibkan untuk merefleksikan arti dari prinsip-prinsip ini,
sebab tanpa usaha klarifikasi dan didasari oleh sebuah perspektif yang baik dari
para ahli (pendidikan),  diskusi  tentang isu-isu moral pada semua jenjang
pendidikan akan cenderung menjadi bias dan picik.
D. Teori dan Praktek Pendidikan.

Teori-teori pendidikan yang berkembang saat ini  tidak lebih dari
rasionalisasi kesuksesan  pendidikan praktis.  Teori-teori ini merupakan gabungan
antara klaim-kalim metafisik dengan legitimasi nilai. Klaim metafisik misalnya
dengan mengatakan “pendidikan adalah pengembangan kejiwaan”. Legitimasi
nilai misalnya dengan mengatakan “pendidikan sesuai dengan alam”. Lebih dari
itu bahwa ia merupakan gabungan berbagai pernyataan yang diderivasi  dari
pengalaman personal. Nilai-nilai penting dari mereka tertuju kepada
praktek-praktek pendidikan yang mereka lakukan.

Menurut O’Connor,10 teori-teori semacam ini hanya berdasarkan aktivitas
atau pekerjaan praktis  manusia, yang dalam hal ini adalah guru (pendidik). Tidak
jauh berbeda dengan profesi lain, bahwa mereka   memperolehnya lewat
pengalaman semata.  Teori dan dasar pengetahuan seperti itu hingga masa modern
ini, masih dipandang sebagai  yang primer dan dibutuhkan para pendidik.
Padahal, idealnya, pendidikan membutuhkan lebih dari itu. Sekarang, teori-teori
yang dibangun lewat   pengetahuan praktis manusia, apa lagi yang bersifat
rutinitas adalah tidak lagi merupakan teori yang mencukupi dan butuh suplemen
atau peninjauan ulang oleh  para ilmuwan.

Apa yang disebut sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)11 di era
pendidikan sekarang mungkin tidak jauh berbeda dari kritik pendidikan
sebagaimana disampaikan  oleh D.J. O’Connor. Artinya, kurikulum tersebut tidak
lebih dari sebuah idealisme yang berwenang atas dasar pengalaman para guru di
lapangan dan bukan berdasarkan sebuah penelitian yang sistematis terhadap
kebutuhan siswa.  Kurikulumnya mungkin betul berbasis kompetensi,12 tetapi

10 Teori D.J. Connor antara lain ditemukan dalam tulisan Israel Scheffler. Reason and
Teaching (Indianapolish: Bobba-Merril, 1973), hal. 160

11 KBK merupakan konsep  yang menawarkan otonomi pada lembaga pendidikan
(sekolah) untuk menentukan  kebijakan lembaga  dalam rangka meningkatkan mutu dan efisiensi
pendidikan yang dapat  mengakomodasi keinginan  masyarakat setempat  serta menjalin
kerjasama  yang erat antara sekolah. Pembahasan lebih lanjut tentang konsep ini dapat dilihat pada
E. Mulyasa. Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasinya
(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003)

12 Kurikulum Berbasis Kompetensi  bertujuan  untuk memandirikan  dan
memberdayakan sekolah atau lembaga pendidikan  dalam mengembangkan kompetensi  yang
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kompetensi dalam pengertian siswa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat dan bukan kompetensi dalam pengertian  bahwa yang demikian
merupakan kebutuhan anak didik yang karenanya anak didik akan bisa berkreasi
sesuai dengan keinginannya. Hampir bisa diasumsikan bahwa kebutuhan di sini
adalah kebutuhan pemerintah untuk mengisi peluang pekerjaan, bukan bagaimana
menciptakan siswa yang bisa mandiri dan berkreasi.  Positivisme tidak hanya
berhenti di situ saja.

Sementara terhadap perangkat lain seperti guru, dan lembaga berwenang
belum  menggunakan langkah-langkah  yang ditempuh positivisme untuk lebih
melihat anak didik sebagai subyek yang bisa dibentuk dan diukur, ditambah lagi
bagaimana upaya pendidik memanfaatkan lingkungan sebagai sarana yang dapat
merubah tingkah laku anak didik.13 Implikasi dari keadaan ini, antara lain, adalah
standardisasi dalam dunia pendidikan (di Indonesia) belum terlaksana.
Standardisasi bisa ditemukan bila rumusan-rumusan yang digunakan berbentuk
statement yang bisa diverifikasi dan  diukur secara obyektif.  HAR. Tilaar
mengatakan, dalam pendidikan nasional, kita belum memiliki standardisasi
sehingga mutu pendidikan di setiap daerah bisa terukur. Kita tidak tahu secara
obyektif bagaimana mutu pendidikan di negara kita serta bagaimana kompetensi
lulusannya. Ini disebabkan karena kita tidak punya acuan baku, dan akhirnya kita
tidak tahu pada peringkat mana mutu pendidikan kita secara global.14

E. Positivisme dalam Riset Pendidikan
Positivisme telah membuat terobosan yang cukup mengejutkan dalam

penelitian pendidikan. Prinsip dasar yang dipakai oleh aliran tersebut, jika kita
seorang peneliti dan dipandu oleh dasar-dasar positivisme, maka kita harus
mencari data yang dapat diverifikasi  oleh para peneliti lain yang qualified dari
pihak mana saja di dunia ini. Jika kita meneliti pelajaran atau seorang staff, data
yang kita catat harus bebas dari interpretasi personal. Penelitian kita harus match
(nyambung) dengan penelitian para peneliti yang terlatih. Jika memungkinkan
data yang kita gunakan adalah kuantitatif, tetapi itu bukanlah persyaratan mutlak.
Beberapa penemuan yang empiris  bisa saja ditandai dan diungkapkan dengan
terma-terma yang berbentuk gradasi, seperti lemah, sedang dan kuat dan buka
merupakan angka-angka semata.15

Langkah kita berikutnya adalah melakukan generalisasi data, untuk
merumuskan hipotesis, yang dimulai dari lingkungan khusus dan berdasarkan
hal-hal yang bisa diobservasi. Berbeda dengan penganut fenomenologis, kita
tidak melihat masalah ini sebagai studi kasus, seperti guru dan sekolah tertentu.

dimiliki oleh peserta didik  sesuai dengan kondisi lingkungannya. Lihat Cece Wijaya. Upaya
Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hal. 2.

13 Terhadap aspek lingkungan, secara konseptual KBK sudah menjadikannya sebagai
asumsi dasar dimana fungsi pendidikan adalah menciptakan lingkungan  yang kondusif  sehingga
peserta didik  dapat mengembangkan  berbagai potensi yang dimilki secara optimal. Lihat
Mulyasa. Kurikulum Berbasis…, hal. 56.

14 Disampaikan  pada acara talk show Quo Vadis Pendidikan Indonesia di Gedung
Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin 15 Maret 2004. Baca Kompas, Selasa, 16 Maret 2004, hal.
9.

15 George F. Kneller. Movements …, hal. 143.
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Berbeda dengan penganut hermeneutika, kita tidak bertanya apakah data kita itu
memiliki arti untuk manusia. Berbeda dengan penganut strukturalis, kita tidak
menerima, apa lagi menjadikan  dalil, sebuah struktur abstrak dan menarik
kesimpulan berdasarkan konsekuensi logik. Sebaliknya, kita menggunakan
pendekatan ahli fisika dan ahli biologi.  Kita melakukan  sebuah perencanaan,
yaitu generalisasi  tentang jenis-jenis yang bisa diobservasi atau benda yang
memang mempunyai keteraturan dalam proses pendidikan,  yaitu generalisasi
yang bisa diuji secara teliti lewat observasi dan berbagai percobaan yang telah
dilakukan oleh para peneliti lainnya.

Langkah kita terakhir adalah mengkonstruk sebuah teori  lewat kesimpulan
dari berbagai generalisasi dari hipotesis level tertinggi. Hipotesis itu akan
menjelaskan kenapa hal-hal yang bersifat regulatif itu dapat terjadi dan kemudian
membawa ke dalam  sebuah skema intelektual atas keterkaitan masing-masing
fakta, yang sebelumnya tidak berhubungan. Dalam banyak lapangan penelitian
pendidikan, langkah ini bisa saja tidak mungkin dilakukan karena tidak banyak
generalisasi yang dapat diuji. Meskipun demikian, hal ini  adalah sesuatu yang
ideal dalam penelitian pendidikan.

Paling tidak ada  tiga hal yang menjadi dasar sehingga pendekatan
positivistik terbuka untuk  penelitian pendidikan. Pertama, positivist
mengasumsikan bahwa  fenomena pendidikan seperti hubungan guru dan murid,
bisa dipahami oleh setiap orang. Mereka tidak banyak melihat fakta bahwa
masing-masing kelas siswa melihat hubungan ini berbeda,  dan masing-masing
siswa  di dalam kelas memberikan interpretasi dengan caranya sendiri atas
hubungan itu. Kedua, beberapa penganut positivist lain,  seperti behaviorist
cenderung untuk  mengabaikan  kehidupan yang lebih dalam (inner life). Memang
ada di antara mereka yang  mengakui eksistensi inner life tersebut, tetapi ia
dipandang sebagai sebuah  sistem variabel saja, misalnya: ingatan, motivasi dan
kesadaran yang berhubungan   bukan hanya satu sama lain dari ketiganya, akan
tetapi  juga variabel   independen lain dari masing-masing individu yang dapat
memberikan akibat langsung  atas masing-masing siswa. Demikianlah positivist
memandang individu, seperti siswa dan guru sebagai obyek tidak hanya mendapat
stimulus (dorongan) luar, tetapi juga stimulus dari  proses mental mereka
masing-masing. Ketiga, positivist melihat sekolah sebagai obyek (out there) dan
bukan semata melihatnya sebagai kelompok  orang yang terlibat di dalamnya,
positivist  cenderung lebih banyak membicarakan dunia ini sebagai bagian dari
tata tertib alam. Bagi positivist, dunia pendidikan  digambarkan  dan dijelaskan
sebagaimana adanya.

Penerapan ilmu-ilmu alam, sebagai metode kaum positivist, terhadap ilmu
sosial, yang di dalamnya ada pendidikan, dapat dipahami bila kita terlebih dahulu
memahami pengandaian–pengandaian dasar dari penelitian ilmu-ilmu alam.
Pertama, seorang ahli fisika, biologi atau kimia mengamati benda jatuh, sel, atau
larutan asam di laboratoriumnya dengan sikap berjarak, menghadapi proses
alamiah itu sebagai obyek belaka. Peneliti mengambil sikap distansi penuh.
Kedua, dengan distansi penuh, ia harus mengahadapi obyeknya itu sebagai “fakta
netral”, yaitu data yang bersih dari unsur-unsur subyektifnya, seperti
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keinginan-keinginan, mimpi, nafsu, penilaian, moral dan seterusnya. Dengan
jalan ketiga, ia dapat memanipulasi obyeknya dalam eksperimen untuk
menemukan pengetahuan menurut model “sebab akibat”. Keempat, hasil
manipulasi adalah sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum yang niscaya.
Misalnya, jika asam dicampur, jadilah garam; jika air dipanaskan sampai 100
derajat celcius, maka air akan mendidih; jika gen “A” dipasangkan dengan gen
“M” maka jadilah organisme “P” dan seterusnya. Rumusan–rumusan linguistis
macam itu  disebut rumusan deduktif-nomologis (bila…., maka…) dan tak lain
dari bagian hukum-hukum alam. Kelima, teori yang dihasilkan merupakan sebuah
pengetahuan yang bebas dari kepentingan, dapat diterapkan secara instrumental,
secara universal.16

Semua pengandaian itu (distansi penuh, netralitas, manipulasi,
hukum-hukum, bebas kepentingan, universal, insrumental) oleh positivisme
diterapkan pada penelitian sosial, hanya sekarang obyeknya bukan tikus putih,
asam animo, mesin, sel, dan sebagainya, melainkan kenyataan sosial. 17 Bila
pandangan ini diterapkan kepada pendidikan, dan tetap mengacu kepada
ungkapan-ungkapan  Hardiman, maka  ilmu pendidikan yang dihasilkan diyakini
sebagai potret tentang fakta sosial yang biasa dikenal dengan istilah “bebas nilai”,
yaitu tak mengandung interpretasi subyektif dari penelitinya. Siapa saja, asal
memenuhi prosedur–prosedur penelitian di atas, tak mempengaruhi pengetahuan
yang dihasilkannya, sehingga pengetahuan itu dapat dipakai secara instrumental
oleh siapa saja, sebab bersifat universal dan instrumental. Dengan
mengkuantifikasi data dan mencapai perumusan deduktif nomologis, ilmu
pendidikan lalu  bertujuan untuk meramalkan dan mengendalikan proses-proses
pendidikan, menurut semboyan Comte, savoir pour prevoir (mengetahui untuk
meramalkan).18 Dengan cara ini, ilmu pendidikan dapat membantu terciptanya
susunan masyarakat yang rasional.
F. Behaviorisme

Terlepas dari berbagai kritik atas positivisme, aliran ini cukup memberikan
arti besar terhadap dunia pendidikan, terutama pada penelitian pendidikan. Di era
sekarang satu dari sekian macam gerakan yang menggunakan pendekatan
posivististik ini adalah behaviorist.

Launching gerakan behaviorisme berlangsung di awal tahun 1900-an oleh
Ivan Pavlov di Rusia dan James B. Watson di United States. Isu sentral dari aliran
ini adalah jika kita ingin mengetahui  tingkah laku (behavior), kita seharusnya
mempelajari  aspek-aspek  yang hanya bisa diobservasi, dan berpedoman kepada
aspek-aspek yang dapat diukur. Behavior di sini dimaksudkan sebagai respon
organ manusia terhadap apa  lingkungannya. Para penganut behaviorisme ini
cenderung untuk mengabaikan gejala mental, seperti khayal dan mimpi, dengan
alasan semua jenis ini tidak dapat diobservasi. Tetapi di antara penganut ini

16 F. Budi Hardiman. Melampaui Positivisme dan Modernitas, Diskursus Filosofis
tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal. 22.

17 Ibid., hal. 23
18 Ibid. Istilah ilmu-ilmu sosial oleh Hardiman, dalam tulisan ini, diganti dengan istilah

ilmu pendidikan.
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mengambil kesimpulan berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka
berdasarkan variabel seperti motivasi, memori, niat, sebagai gabungan  antara
stimulus dan respon, kemudian menghasilkan effek dalam organ.19

Di era modern,  seorang behaviorist yang cukup terkenal adalah Burrhus F.
Skinner. Di samping sebagai tokoh behaviorisme, ia juga seorang psikolog,
filosof, mekanis dan pendidik. Sebagai seorang filosof, Skinner adalah penganut
mazhab empirisme, seorang determinist, dan dalam beberapa hal, ia adalah
seorang materialist. 20 Sebagai penganut empirisme, ia yakin bahwa semua
pengetahuan itu  muncul dengan begitu cepat (spontan) berdasarkan pengalaman.
Sebagai seorang mekanis, ia berpandangan bahwa tingkah laku (behavior)
disebabkan oleh  faktor luar ketimbang inisiatif spontan. Tingkah laku merupakan
respon  atas stimulus  ketimbang ekspresi sebuah inisiatif memilih secara bebas.
Sebagai seorang determinist, Skinner mengatakan semua jenis tingkah laku itu
ditentukan  oleh rangsangan dari luar dan sebagian oleh sejarah masa lampau dan
keadaan sekarang dari organ manusia.

Murid/siswa, misalnya,  sebenarnya bukanlah bebas ketika mereka lepas
dari guru-guru mereka. Mereka pada dasarnya  berada di bawah
kontrol/pengawasan kondisi lain, yaitu kepentingan-kepentingan mereka atau
teman sebaya mereka.21 Sebagai seorang penganut materialisme, kadang-kadang
ia menyatakan bahwa  tidak ada yang disebut dengan proses mental, dan juga
menyatakan seandainya proses  mental itu ada, ilmu pengetahuan tidak
berkepentingan atasnya, sebab semua itu tidak bisa diobservasi dan dikontrol.
Kemudian ia mengatakan, “saya melihat bahwa tidak ada bukti  atas eksisnya apa
yang disebut sebagai dunia  mental yang terdapat di bagian dalam diri manusia,
dan  analisis tingkah laku pada dasarnya hanya sebagai sebuah fungsi kekuatan
lingkungan saja”.22

Tujuan khusus ilmu kemanusiaan, menurut Skinner adalah untuk
memperhitungkan dan mengontrol tingkah laku manusia. Akan tetapi kontrol itu
bukan dilakukan terhadap manusia secara langsung, melainkan terhadap
lingkungan mereka. Sebab, tingkah laku merupakan respon  terhadap lingkungan,
perubahan lingkungan akan berimplikasi pada perubahan tingkah laku. Seperti
yang ditulis Skinner,  “pengetahuan tingkah laku berubah menjadi lingkungan,
yaitu lingkungan yang telah menghasilkan spesies dan keturunan  lewat seleksi
alam”, dan “lingkungan yang membentuk serta  memelihara perbendaharaan
individu lewat proses seleksi lain yang disebut “operant conditioning”. Dengan
menganalisa  dua undang-undang lingkungan ini kita mulai dapat memahami
tingkah laku dan bagaimana memodifkasinya.

Apa yang dimaksud dengan proses seleksi “operant conditioning” itu?
Skinner membedakan antara “respon yang tidak diusahakan”  seperti keluarnya

19 Pembahasan tentang behaviorisme ini ditemukan dalam karya Skinner. Reflections on
Behaviorism and Society (Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1978).

20 Lihat George F. Kneller. Movements…, hal. 145.
21 B.F. Skinner. Reflections…, hal. 143.
22 Ibid., hal. 143. Juga dapat dibaca dalam karyanya Cumulative Record (New York:

Appleton-Century Crofts, 1959), hal. 252.
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air liur dalam mulut, dan “respon operant”.   Jenis kedua ini adalah satu kondisi
yang diciptakan demi sebuah reward yang dikaitkan dengan respon.  Contoh yang
disajikan Skinner di sini adalah seekor burung merpati dapat mengetahui bahwa
ia akan menerima sebutir makanan seandainya ia mematuk-matukkan paruhnya
pada warna khusus atau menekan sebuah palang atau tanda. Sama halnya (dengan
cara serupa), tingkah laku manusia adalah bersifat operant. Sebagai seorang guru,
demikian ungkap Skinner, “saya menggunakan teks tertentu bertahun-tahun
sebab saya mendapat reward daripadanya berupa  kesenangan dimana siswa saya
belajar daripadanya. Saya selalu menuntut untuk mematuhi  waktu dengan tepat,
hal ini bukan disebabkan bahwa ia adalah sebuah kebajikan, akan tetapi
disebabkan  saya mendapatkan kelas saya  berjalan aman dan lancar  ketika tidak
muncul interupsi oleh siswa yang terlambat datang. Siswa saya juga  merasa
gembira  untuk selalu tepat waktu, sebab mereka mengetahui bahwa  saya akan
menutup pelajaran ketika bell berbunyi”.23

Jadi di sini Skinner memang menerapkan teori respon operant-nya dalam
dunia pendidikan. Tugas seorang guru, menurutnya, adalah mendesain
lingkungan siswa untuk  mendorong  tingkah laku operant, dalam kasus ini adalah
belajar, yang merupakan kepentingan siswa. Seorang guru berbuat atas dasar
tingkah laku siswa dan  berusaha melakukan perubahan lingkungan lewat bahasa
atau lainnya, yang di dalamnya  siswa berdiam atau tinggal.

Ada dua  alasan mengapa seorang guru punya tugas merubah lingkungan
siswa. Pertama, dunia adalah ibarat seorang guru yang miskin, demikian kata
Skinner. Lingkungan fisik mengajarkan  tingkah laku yang bermacam- macam
sebagai teks yang bisa dibaca dan dapat dijadikan sumber pengetahuan,
lingkungan sosial dapat mengajarkan sifat agresif dan kompetitif seperti halnya
keinginan melakukan kebaikan dan kooperatif. Kedua, minat dan interest siswa
biasanya berlalu dengan sangat cepat untuk mengetahui apa yang dibutuhkan
mereka pada kehidupannya di hari depan. Jadi guru  kemudian harus bisa
“menciptakan”  situasi dan kondisi yang di atasnya siswa bisa belajar dan
mengetahui kebutuhannya. Siswa itu “dicetak” sehingga ia bisa memberikan apa
yang lebih baik baginya. Dengan demikian, berarti, seorang guru harus
meningkatkan pengawasannya terhadap siswa, bukan membiarkan mereka.
Sekolah yang bebas lepas, tidak dapat disebut sekolah yang sesungguhnya.
Memang benar, beberapa guru tidak diperbolehkan untuk menekan siswa dalam
berbagai kagiatan yang baik sekalipun. Para guru selalu cenderung untuk
mengajarkan apa yang sudah ada bagi mereka. Namun demikian, kenyataan ini
tidak harus menjadikan para guru berhenti  untuk menyampaikan apa yang
mereka  yakini sebagai kebenaran dan  perlu untuk diketahui. Tugas ini begitu
berat untuk dilakukan.

Skinner menulis, “kita melakukan hal yang bisa mempersiapkan siswa
untuk menghasilkan apa yang dibutuhkannya serta apa yang kira-kira dipandang
sebagai hal yang dapat melayaninya dan apa yang bisa dinikmatinya. Dalam
melakukan itu apakah kita juga menanamkan nilai kita kepada orang lain? Tidak,

23 B.F. Skinner. Reflections,  hal. 85
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kita hanya semata memilih satu perangkat persiapan khusus yang sepenjang
pengetahuan kita, dapat meningkatkan apa yang berguna bagi siswa dan
lingkungannya..”

Bagaimana guru menghasilkan pelajaran? Ada dua metode yang
ditawarkan, yaitu: contingency management dan programmed instruction. 24

Contingency management adalah penerapan yang cukup selektif atas metode
yang disebut positive reinforcement (penguatan, dorongon positif), atau reward
(imbalan), sebagai lawan atas aversive control (kontrol penolakan). Dalam
pandangan Skinner, sikap yang menggambarkan sebuah penolakan, seperti apatis
(masa bodoh), suka membolos dari sekolah, suka merusak, kemudian diimbangi
pula  hukuman dalam bentuk  fisik, penurunan nilai, catatan untuk orang tua,
kunjungan kepala sekolah adalah  merupakan suatu  tindakan yang tidak begitu
diperlukan. Dengan kata lain, positive reinforcement akan membimbing siswa
untuk melakukan apa yang tepat dan baik bagi mereka dan sebaliknya akan
menghasilkan reaksi yang lebih  baik.

Hakikat positive reinforcement adalah respon positif atas kesuksesan
seorang siswa, dan bukan membesar-besarkan kesalahnnya. Daripada mengkritik
siswa secara tajam, lebih bijaksana, bila seorang guru menyampaikan apa yang
lebih baik dikerjakan mereka. Positive reinforcement ini merupakan bentuk
sistem kredit point yang seharusnya dilakukan secara tetap dan konsisten. Bila hal
ini tidak dilakukan secara konsekuen, maka metode ini tidak menimbulkan
manfaat apa-apa. Semakin lama mereka menanti janji untuk mendapatkan hadiah
itu, semakin hilang nilai atau wibawa metode tersebut. Positive reinforcement
adalah penguatan yang secara intrinsik dapat mendorong apa yang seharusnya
dilakukan oleh siswa. Mereka berkarya bukan berdasarkan pujian guru atau
teman sejawat mereka, akan tetapi berdasarkan kepuasan (satisfaction) untuk
mempelajarinya. Bekerja adalah identik dengan imbalan. Hanya saja masalahnya
adalah   banyak mata pelajaran yang diajarkan di sekolah tidak berdasarkan apa
yang diminati dan dibutuhkan siswa.25 Untuk mengganti kebutuhan yang terbatas
ini, diperlukan tambahan pengetahuan yang merupakan bidang yang diminati
siswa, dan hal demikian merupakan kontribusi khusus dari apa yang disebut
sebagai programmed instruction di atas.

Menurut program Skinnerian, apakah ia pelajaran yang disajikan lewat teks,
teknik mesin, komputer dan sebagainya, yang jelas, proses belajar harus dibagi
kepada langkah-langkah yang lebih rinci. Setiap langkah sebaiknya dimatangkan.
Artinya, seorang siswa melihat bahwa apa yang ia pelajari akan membantunya
untuk mendapatkan langkah berikutnya. Jadi, program pengajaran itu
memperbesar frekuensi penguatan (reinforcement) dan meminimalisir hal-hal
yang belum pasti atau kesalahan.

24 Ibid., hal. 11.
25 Munculnya penilaian  “anak  bodoh”  disekolah pada dasarnya disebabkan oleh tidak

jelasnya orientasi belajar dikelas dan tidak pula berdasarkan kualifikasi anak untuk mendapatkan
mata pelajaran tertentu. Mungkin seorang anak lebih suka kepada ilmu-ilmu sosial misalnya,
tetapi tetap dipaksa untuk belajar matematika sudah barang tentu dia akan mendapatkan nilai
jelek, demikian sebaliknya. Pada dasarnya tidak ada yang disebut bodoh dalam proses pendidikan.
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Untuk menetapkan jawaban-jawaban salah dan menjamin bahwa siswa juga
membuat jawaban yang benar, program yang dipakai adalah multiple choice.
Termasuk juga di dalamnya “tanda” atau “kode-kode” untuk menemukan
jawaban yang tepat.  Di sini siswa bukan hanya belajar tetapi   juga melihat bahwa
mereka telah berbuat banyak kemajuan atas apa yang mereka pelajari. Jadi
dengan ungkapan Skinner, conditioning operant adalah “perolehan” dan
“motivasi” dan sebagai tanda keberhasilan lewat sebuah progam prestasi. Dengan
kata lain, program ini mengikuti siswa untuk  belajar menurut langkah mereka
sendiri, menjadikan ujian akhir bukanlah  penilaian satu-satunya,  dan
melepaskan guru dari pribadi membosankan, menjadikan waktu dapat merubah
individu.

Dalam pandangan ini, positive reinforcement dapat juga dipraktekkan
dalam masyarakat. Budaya seharusnya juga didesain  dengan cara penguatan atas
tingkah laku yang baik yang dimulai dari masa pertumbuhan hingga masa depan.
Alasannya adalah  bahwa seseoang belum tentu seorang yang saintis dan
bertanggung jawab atas lingkungannya. Sebaliknya,  mereka dibentuk oleh
lingkungannya. Di bawah kondisi positive reinforcement ini mereka dapat
mereka dapat dibentuk menjadi anggota masyarakat  yang merasa bebas dan
berfungsi. Tetapi perasaan yang demikian harus lahir dari reinforcement, bukan
hanya dari aspek bagian dalam (inner) diri seseorang. Jadi di sini kelihatan bahwa
tingkah laku membantu kebudayan dan keturunan untuk hidup dan bertahan.

Demikianlah, dalam kenyataan, positivisme bukan tidak mendapat kritik
dari berbagai pihak, terutama ketika positivisme melihat sesuatunya dari aspek
yang bisa diverifikasi, diobservasi secara empiris. Untuk merespon berbagai
kritik, logika positivistik ini kemudian dimodifikasi oleh para pendukungnya
sendiri sehingga berubah dari logical positivist menjadi logical empiricists. Di
antara mereka banyak yang hijrah ke Amerika dan bergabung dengan para
ilmuwan sosial dan para pendidik sekaligus bersama-sama menggunakan metode
natural science. Para penganut logika empiris memperlakukan logika positivisme
lewat dua cara, pertama, mereka mengatakan statement secara empiris punya arti
apabila ia dapat “ditegaskan” dalam ujicoba yang dilakukan berulang-ulang
sebagai lawan “diverifikasi”.Teori-tori sains punya arti bila ia menghasilkan
prediksi yang bisa dijelaskan (confirmed).

Apa yang kemudian menjadi  masalah yang selalu menarik perhatian  dalam
diskusi-diskusi ilmu sosial, seperti yang dikatakan Hardiman, adalah soal obyek
observasinya  yang berbeda dari obyek ilmu alam, yaitu masyarakat dan manusia
sebagai makhluk historis. Berbeda dari proses-proses alam yang bisa diprediksi
dan dikuasai secara teknis,  proses sosial  terdiri dari tindakan-tindakan  manusia
yang tak dapat  begitu saja diprediksi, apalagi dikuasai secara teknis.  Masih
banyak  pembedaan lain yang harus dilakukan agar masyarakat  tidak begitu saja
diperlakukan sebagai alam. Tanpa pembedaan radikal atas obyeknya, positivisme
dalam taraf metodologis telah merancang kontrol atas masyarakat menurut
kontrol atas alam. Jurgen Habermas, lewat kutipan Hardiman26, menunjukkan

26 F. Budi Hardiman. Melampaui….. hal. 58.
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positivisme  dalam ilmu-ilmu sosial ini sebagai penerapan pengetahuan untuk
mengontrol proses-proses alam pada masyarakat yang selayaknya diketahui
dengan pengetahuan reflektif untuk sebuah pemahaman intersubjektif.
G. Penutup

Di bagian akhir dari tulisan ini disampaikan bahwa, terlepas dari banyak
kritik yang dihadapkan kepada positivisme sebagi sebuah pandangan filsafat
terhadap pendidikan, positivisme tetap merupakan salah satu cara (metode) yang
lebih akurat dalam menentukan kebijakan-kebijakan pendidikan, yang
terkandung di dalamnya orientasi, kurikulum, penelitian pendidikan dan
sebagainya. Sebab, dengan pendekatan ini semua sistem pendidikan akan dapat
dievaluasi dengan tepat. Dengan pendekatan ini pula, apa yang disebut dengan
standardisasi yang mencakup isi kurikulum, kualitas guru, managemen dan
kompetensi lulusan, akan terwujud secara obyektif. Oleh karena hakikat
pendidikan adalah nyata dalam praktek dan aplikasinya, maka positivisme  pada
dataran metodologis akan menghasilkan teknologi pendidikan pada taraf sosial,
dan teknologi pendidikan  pada era berikutnya  dapat berfungsi determinasi
sosial/pendidikan.
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