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BAB IV 

TEKNIK MENULIS ARTIKEL ILMIAH 

POPULER 

 

 

Karya tulis ilmiah populer pada umumnya dapat dijumpai 

(diterbitkan) di media cetak harian (misalnya koran). Sistematika karya 

ilmiah populer tidak memiliki format baku, jadi bersifat fleksibel, asal 

runtut, dan mudah dipahami. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2 di 

depan, penulisan artikel ilmiah populer berbeda dengan penulisan artikel 

ilmiah. Penulisan artikel ilmiah sarat dengan kaidah-kaidah ilmiah yang 

harus diperhatikan oleh penulis. Baik isi, kebahasaan maupun format 

yang disajikan harus mengikuti kaidah tertentu. Sedangkan pada 

penulisan artikel ilmiah populer baik isi, kebahasaan maupun format 

tidak ada kaidah khusus yang harus diikuti, semua tergantung dari 

perspektif dan gaya si penulis. 

Namun, sangat disadari bahwa terdapat berbagai kendala yang 

sering dihadapi penulis berkaitan dengan penulisan karya ilmiahnya, 

termasuk karya ilmiah populer. Permasalahan yang dihadapi antara lain 

berupa kendala tentang waktu yakni kesibukan dalam menunaikan 

tugas-tugasnya sehingga waktu khusus untuk menulis menjadi sempit, 

kurangnya kemauan atau ‘greget’ untuk menulis, sulitnya menemukan 

ide atau bahan untuk menulis, sulitnya menentukan apa dan kapan 

memulai menulis. 

Sebagai penulis ilmiah populer, pada umumnya daya dorong 

untuk menulis adalah berupa keprihatinannya terhadap suatu hal yang 

sedang terjadi. Masalah atau fenomena sosial, politik maupun ekonomi 

baik di suatu daerah maupun secara luas di aras nasional dapat 

mendorong seseorang untuk menulis artikel ilmiah populer. Berbagai 
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pikirannya untuk menanggapi dan mengatasi persoalan-persoalan yang 

sedang terjadi sangat berperan (berpengaruh) dalam mewujudkan 

artikel ilmiah populer tersebut.  

Agar penulisan karya tulis ilmiah populernya dapat rampung 

sesuai waktunya, hendaknya si peneliti mempunyai langkah-langkah 

penulisan yang tersistematis. Pada bagian berikut, penulis menyajikan 

‘resep’ langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam merampungkan 

penulisan ilmiah populer. 

 

A. Langkah-Langkah Menulis Artikel  

Jarang ada seorang penulis (peneliti) yang langsung dapat 

menuangkan seluruh gagasannya di atas kertas secara terperinci. Supaya 

dapat menuangkan gagasannya secara terperinci, seorang peneliti atau 

penulis perlu membuat (memperhatikan) beberapa hal yakni sebagai 

berikut. 

1. Penetapan tema atau topik 

2. Perumusan tujuan penulisan 

3. Penyusunan suatu garis besar dari pokok-pokok tulisan (out 

line) 

4. Pengumpulan Bahan-bahan 

5. Pengkajian sistematika out line yang telah disusun 

6. Pengembangan out line menjadi alenia-alenia yang 

berkesinambungan 

7. Pengkajian kembali hasil pengembangan 

Di bawah ini dijelaskan satu per satu langkah-langkah penulisan 

artikel ilmiah populer, agar memudahkan mahasiswa dapat menyusun 

artikel ilmiah populer. 

 

1. Penetapan Tema Atau Topik 

Perlu dipahami bahwa tema atau topik berbeda dengan judul 

tulisan. Tema atau topik menekankan mengenai hal apa yang akan 



Teknik Menulis Artikel Ilmiah Populer 

55 

ditulis. Sedangkan judul terkait dengan isi keseluruhan dari suatu tulisan. 

Penulisan judul secara lengkap dapat dilakukan setelah isi tulisan sudah 

selesai ditulis. 

Tema atau topik yang akan ditulis perlu ditentukan terlebih 

dahulu agar apa yang akan ditulis lebih terfokus pada suatu hal, dan 

gagasan penulis tidak menjadi nggedabyah (tidak menentu tanpa arah 

yang jelas). Penentuan tema atau topik tersebut dapat dimulai dari 

keinginan penulis untuk mengungkap suatu hal (masalah) yang dirasa 

aktual dan penting, atau berdasar atas informasi dan data yang cukup 

lengkap (memadai) yang telah dimiliki oleh penulis, atau atas hal lain 

yang dirasa dapat mendorong penulis untuk menulisnya. 

Dalam pemilihan topik akan dirasa tepat jika penulis memilih hal-

hal yang bersifat aktual, karena salah satu ciri khas artikel ilmiah populer 

adalah topiknya bersifat aktual. Di lain pihak, bidang yang ditulis 

memang dikuasai oleh si penulis.  

 

2. Perumusan Tujuan Penulisan 

Setelah penentuan tema atau topik, maka penulis perlu 

merumuskan tujuan yang akan ditulis agar dapat memperjelas arah 

penulisan, dan tulisan menjadi tersistematis. Namun untuk artikel ilmiah 

populer, apalagi bila hasil karya tulis tersebut akan diterbitkan di media 

cetak harian, maka rumusan tujuan penulisan perlu disusun secara 

tersirat (emplisit), tetapi jelas bagi si penulis. Rumusan tujuan penulisan 

tersebut hendaknya memang bersifat riel yang dapat dicapai, bukan 

sesuatu yang terlalu ideal tetapi ternyata tidak dibahas di dalam 

penulisannya. Hal ini yang seringkali dilupakan oleh para penulis, yakni 

antara tujuan dengan pembahasan, dan bahkan dengan kesimpulannya 

tidak relevan. Tujuan penulisan pada karya tulis ilmiah populer pada 

umumnya secara emplisit dapat tergambarkan pada alenia-alenia awal 

pada tubuh karangan.  
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3. Penyusunan Out Line 

Kerangka penulisan (out line) merupakan semacam rencana kerja 

yang dapat menjamin penyusunan kerangka yang diatur (tersistematis) 

uraiannya. Kerangka penulisan (out line) berbeda dengan format 

penulisan. Kerangka penulisan dapat dibuat dengan menyusun konsep-

konsep penting apa saja yang perlu dikembangkan sesuai format 

penulisan yang telah dibuat. Kerangka penulisan dibuat guna 

mengarahkan penulisan dalam menyusun kalimat, alenia maupun hal-hal 

yang perlu dilaporkan agar sesuai penekanan atau tujuan penelitian, dan 

tidak berbelit-belit. Adanya out line tersebut dapat membantu arah 

penulisan menjadi lebih sistematis. Menurut Koentjaraningrat (1986, 

324), kerangka penulisan dapat dipakai (ketika) memeriksa dalam 

sekejap pandangan hubungan antara satu bagian dengan bagian yang 

lain, dan antara gagasan utama dengan gagasan tambahan selama usaha 

penulisannya. 

Tanpa adanya out line yang jelas, maka dapat terjadi 

pembahasan pokok-pokok tulisan tidak saling berturutan tetapi 

meloncat-loncat. Pembahasan yang di depan tidak relevan dengan 

pembahasan berikutnya; pembahasan di alenia belakang, kembali lagi 

sesuai yang di depan, begitu seterusnya.  

Biasanya seorang peneliti tidak mengerjakan secara langsung 

penulisan artikelnya mulai dari awal hingga akhir menurut tata urut yang 

teratur. Hal itu disebabkan karena kesempatan untuk menganalisa 

bagian-bagian dari datanya (informasi) maupun gagasan yang 

dibutuhkan tidak selalu datang dalam urutan yang sama dengan 

kerangka karangan. Begitu pula hal ini dapat terjadi akibat kesempatan 

untuk berjumpa dengan para ahli yang memberi gagasan baru tidak 

dapat berjalan secara teratur, maupun adanya hambatan belum 

lengkapnya data atau dukungan teori yang dibutuhkan. Dengan 

demikian dibutuhkan out line terlebih dahulu untuk melengkapi apa saja 

yang dibahas dalam artikel.   

Perlu diingat bahwa lebih mudah mengganti garis besar rencana 

tulisan daripada mengganti seluruh draft penulisan. Oleh karena itu, 
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akan lebih efisien jika penulis membuat out line yang cukup baik, baru 

kemudian diikuti dengan membuat draft penulisan yang lebih terperinci. 

Berkaitan dengan hal ini, yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana 

cara penyusunan kerangka penulisan tersebut? 

Penyusunan out line dapat dimulai dengan langkah sebagai 

berikut: 

1. Berdasar tujuan dan topik yang sudah ditetapkan penulis, 

maka penulis menyusun informasi atau pesan apa saja yang 

penting untuk disampaikan melalui artikel. Seperti yang telah 

diuraikan sebelumnya, bahwa format penulisan untuk 

konsumsi jurnal ilmiah populer pada umumnya bersifat 

fleksibel, sehingga penulis memiliki fleksibelitas isi dan 

sistematika dalam menyusun out line tersebut. 

2. Merinci pada setiap point (pesan penting), ke dalam sub 

rincian yang saling berkaitan. 

3. Menyisipkan data atau informasi penting atau teori yang 

mendukung pada bagian rincian tersebut. 

Bagi penulis yang telah berpengalaman, sering kali telah memiliki 

kerangka dan garis besar karya tulis ilmiahnya pada saat ia hendak mulai 

menulis. Bila tanpa kerangka penulisan maka seorang penulis dalam 

penulisan artikelnya dapat kehilangan arah. Kenyataannya, memang 

tidak sedikit para penulis awal, bahkan dosen yang menyusun penulisan 

penelitiannya dengan melaporkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu, 

dan sebaliknya hal-hal yang penting justru kurang dikembangkan. Di 

bawah ini (gambar 1), merupakan bagian penyusunan secara sederhana 

format langkah penulisan karya tulis ilmiah (artikel). 
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Bagan 1. Langkah Pengembangan Out Line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Data dikumpulkan dengan menggunakan alat pengambil data (Intrumen) antara 

lain berupa (1) tes, (2) angke atau kusioner, (3) interview atau wawancara, (4) 

Observasi, dan (5) dokumenter. Dalam artikel pendidikan dapat menggunakan 

salah satu atau variasi dari metode pengambilan data tersebut. 
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Contoh 6. Out Line (sesuai contoh artikel ilmiah populer) 

Topik : Pengubahan Paradigma Pendidikan 

Tujuan Penulisan (secara implisit): menyampaikan gagasan perlunya 

pendekatan humanistik dalam implementasi pendidikan di 

Indonesia 

Out Line disusun sebagai berikut: 

● Masalah pendidikan belakangan (selama) ini: 

● Implementasi pendekatan dalam pendidikan  

● Dampak pendekatan kognitif 

● Perubahan pendekatan ke arah pendekatan humanistik: 

● Ciri pendekatan humanistik 

● Kelebihan pendekatan humanistik 

● Upaya guru dan sekolah dalam pendekatan humanistik 

 

Berdasar out line tersebut penulis menidaklanjuti dengan 

mencari (mengumpulkan) informasi dan teori-teori yang mendukung isi 

tulisan. Sambil mengkaji susunan out line, dan dengan dukungan teori 

yang sudah dikumpulkan, penulis sudah dapat mengembangkan out line 

ke dalam suatu tulisan alenia demi alenia. Hasil susunan alenia-alenia 

tersebut merupakan wujud pembahasan. 

  

4. Pengumpulan Bahan-bahan 

Sebagai upaya untuk membekali para guru, mahasiswa aupun 

dosen dalam menuliskan karya ilmiahnya maka diharapkan bahwa para 

calon penulis tersebut telah memiliki bekal permasalahan (topik) yang 

akan ditulis beserta referensinya, bahkan telah mengumpulkan dan 

mentabulasi data. Berbagai data (informasi) yang sudah ditabulasikan 

sesuai kebutuhan atau tujuan penulisan merupakan bahan baku untuk 

menuliskan karya tulis ilmiah dalam wujud artikel. Para calon penulis 

artikel akan menemukan kendala bila belum memiliki bahan baku yang 
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cukup (memadai) untuk memulai penulisannya. Oleh karena itu, 

sangatlah diharapkan (sebaiknya) para calon penulis sudah mencapai 

pada tahap pengumpulan dan pentabulasian data sebelum memulai 

penulisannya.  

Jika fakta-fakta mengenai masalah sosial yang akan ditulis sudah 

dianggap cukup terkumpul, maka si penulis dapat memulai penulisannya. 

Namun sebaiknya fakta atau informasi atau teori yang dikumpulkan 

hanya secukupnya saja (tidak terlalu banyak). Terlalu mampatnya bahan-

bahan yang dikumpulkan tersebut justru dapat membingungkan atau 

bahkan sebagai penyebab over stress, karena pada akhirnya tidak dapat 

menyelesaikan keseluruhan penulisan karya tulis ilmiahnya.  

Berkaitan itu, menurut Koentjaraningrat (1986, 232), penulis 

serupa itu, sebaiknya menuliskan karangan-karangan kecil atau sedang, 

yang memuat analisa dari bagian-bagian tertentu dari datanya. 

Karangan-karangan penulisan serupa itu disebut penulisan sebagian 

(Interim Reports). Pekerjaan membuat analisa mengenal bagian-bagian 

yang terbatas dari datanya dan menulis penulisan interim ini, bukan 

pekerjaan terbuang karena usaha ini juga akan membantu analisa dari 

masalahnya sebagai keseluruhan. Penulisan-penulisan interim itu dengan 

sedikit perbaikan, akan dapat juga dipakai sebagai bagian-bagian dari 

keseluruhan tubuh tulisan.  

 

5. Pengkajian Sistematika Out Line 

Out line yang sudah disusun perlu dikaji kembali saling 

keterkaitannya sehingga menjadi suatu bahan garis besar tulisan yang 

saling berkesinambungan. Selain itu, sistematika penulisan juga perlu 

menjadi perhatian utama penulis, sehingga menjadi suatu bahan yang 

mudah dipahami oleh pembaca. Kesinambungan bukan hanya dilihat dari 

pokok-pokok yang akan ditulis, tetapi juga ditinjau dari ketersediaan 

data, informasi atau teori yang telah dikumpulkan. 
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6. Mengembangkan Kerangka Penulisan 

Sesuai dengan kerangka penulisan yang telah disusun, maka data 

atau informasi yang diperlukan dan telah dikumpulkan, perlu disajikan 

(dideskripsikan) serta dianalisa atau diwujudkan dalam bentuk 

pengkalimatan mengenai isi atau makna data tersebut. Agar dapat 

dilakukan dengan mudah, seleksi terlebih dahulu data atau informasi 

yang memang sangat relevan dan mendukung pada tujuan penulisan. 

Lakukan analisa pada tabel atau grafik yang dianggap penting. Mulailah 

analisa tersebut dari yang dianggap sederhana atau yang mudah untuk 

dianalisa. Komponen utama daripada suatu tabel terdiri dari nomor 

tabel, judul tabel, judul kolom-kolom daripada tabel, judul baris-baris 

daripada tabel, badan daripada tabel atau sel-sel yang ada di dalam suatu 

tabel, dan footnote untuk menunjukkan sumber data. Data, baik yang 

kualitatif maupun kuantitatif, dilaporkan satu demi satu sedemikian rupa 

sehingga menuju ke arah suatu kesimpulan yang sering merupakan suatu 

pengetahuan baru.  

Perlu diingat bahwa pandangan atau gagasan penulis berupa 

suatu ulasan terkait dengan penyajian data atau informasi tersebut perlu 

pula didukung oleh teori atau pandangan penulis lain. Dalam hal ini, 

penulis perlu menerapkan kode etik penulisan yang konsekwen, 

misalnya dengan menyertakan nama orang beserta tahun dari sumber 

yang dikutip dalam tulisannya. 

Model penulisan secara deskriptif tersebut dapat dibuat menurut 

tata urut waktu, atau tata urut kronologis. Dalam hal demikian, menurut 

Koentjaraningrat (1986, 25) bahwa penulisan yang dibagi kedalam 

pokok-pokok khusus menurut tata urut waktu, biasanya merupakan 

penulisan mengenai gejala sosial yang dijadikan sasaran penelitian. 

Model deskriptif yang lain adalah model fungsional. Dalam hal ini, suatu 

penulisan penelitian dibagi ke dalam pokok-pokok khusus menurut tata 

urut hubungan fungsi antara satu unsur dan unsur lain dari gejala sosial 

yang menjadi sasaran penelitian.  

Penyusunan suatu kalimat yang satu dengan yang lainnya, atau 

antara alenia yang satu dengan alenia yang lain, bukanlah hal yang 
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mudah untuk dilakukan. Hal ini membutuhkan latihan secara terus 

menerus agar apa yang telah ditulis dapat dicerna secara mudah dan 

tepat oleh si pembaca. Kondisi penulisan juga dapat mempengaruhi si 

penulis ‘menelurkan’ gagasannya ke dalam tulisan secara mudah dan 

benar. 

 

7. Mengkaji Hasil Pengembangan Out Line 

Karya tulis sebagai hasil pengembangan out line tersebut bukan 

merupakan hasil final, tetapi masih perlu untuk dikaji kembali terutama 

mengenai substansi. Penulis perlu mempertanyakan, sudahkah dalam 

pembahasan dan penyusunan kesimpulan sesuai dengan tujuan 

penulisan? Sudah sistematikakah tulisan tersebut? Apakah kebahasaan 

yang digunakan akan mudah dimengerti oleh pembaca? Oleh karena itu, 

sebaiknya penulis tidak terhenti hanya pada pengembangan out line saja, 

tetapi tulisan tersebut perlu dikaji kembali. 

 

B. Menyusun Kalimat Efektif 

Seorang penulis harus mampu menguraikan pikirannya, 

gagasannya, dan konsep-konsep yang dimilikinya secara jelas dalam 

kalimat yang efektif. Suatu kalimat efektif dalam suatu tulisan harus 

mengandung kemampuan untuk menimbulkan dalam alam bayangan 

pembacanya, suatu pengertian yang sama dan jelas. 

Menurut Koentjaraningrat (1986, 327) syarat utama menyusun 

kalimat efektif adalah tentu penguasaan bahasa yang cukup baik yang 

secara terperinci berarti: penguasaan kaidah-kaidah tata bahasa, 

penguasaan aturan-aturan bahasa, penguasaan suatu perbendaharaan 

kata yang ekstensif, dan penguasaan istilah-istilah ilmiah dalam ilmu yang 

bersangkutan dari penulisan-penulisan. 

Penempelan kalimat keterangan tambahan sebaiknya 

dihindarkan sehingga kalimat yang dibuat dapat jelas dimengerti (tidak 

membingungkan) dan tidak mengaburkan induk kalimat. Kalimat 
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keterangan tambahan sebaiknya dimanfaatkan untuk menyusun kalimat 

yang baru dengan kata-kata permulaan yang bersifat menyambung, 

seperti “Berkaitan dengan hal (masalah) di depan, ..............”, atau 

“Selain itu.............”. 

Rangkaian-rangkaian kalimat yang menyatakan suatu kesatuan 

pikiran merupakan suatu alenia. Setiap halaman jangan hanya terdiri dari 

satu alenia saja. Satu halaman yang hanya terdiri dari satu alenia akan 

menciptakan kebosanan (kejemuan) bagi si pembaca. Bahkan, dapat 

menyulitkan pembaca dalam mencerna isi alenia tersebut. Begitu pula 

sebaliknya, jika satu alenia yang terdiri dari satu atau dua kalimat saja 

juga dapat menjenuhkan pembaca. Apakah ukuran yang tepat bagi 

panjang-pendeknya suatu alenia sehingga paling cocok (paling enak) 

untuk dibaca? Suatu alenia merupakan suatu kesatuan uraian yang 

kompak, sebaiknya berisi sekitar lima kalimat. 

Suatu kesatuan uraian dalam satu alenia harus mempunyai suatu 

pokok atau subjek yang dapat dirumuskan dalam suatu kalimat utama 

pada awal alenia, atau pada akhir alenia. Suatu rangkaian alenia-alenia 

yang secara logis erat berhubungan sekitar suatu pokok uraian yang 

lebih luas, harus dijadikan satu ke dalam satu seksi (bagian). Seksi-seksi 

tersebut merupakan bagian dari bagian-bagian atau sub bagian, dan 

seterusnya. Adapun pokok uraian dari seksi, bagian bab dan bab tadi, 

kurang lebih cocok menurut judul-judul yang tercantum dalam kerangka 

penulisan yang merupakan pedoman dari pengarang sejak permulaan ia 

menulis penulisannya (Koentjaraningrat, 1986, 331). 

 

C. Pemanfaatan Waktu Menulis 

Seseorang yang pekerjaannya terkait dengan bidang akademik 

tentu perlu menyadari bahwa pekerjaannya tersebut membutuhkan 

kemampuan dan penyediaan waktu untuk menulis, bukan hanya mampu 

di bidang pengajaran belaka. Kondisi ini yang sering diabaikan oleh para 

guru maupun dosen, sehingga tidak sedikit para pekerja profesional di 

bidang akademik ini justru ‘miskin’ dalam karya tulis. Salah satu 
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penyebab masalah tersebut adalah akibat tidak disadarinya pentingnya 

kegiatan untuk menulis suatu karya ilmiah, dan tidak menyusun 

(memiliki) jadwal khusus untuk kegiatan menulis.  

 Penjadwalan dan penggunaan waktu untuk menulis merupakan 

hal yang penting bagi guru, dosen bahkan mahasiswa, apalagi bagi 

seseorang yang ingin menggeluti karya tulis. Ada baiknya seorang 

penulis juga menjadwalkan penulisannya selama dua atau tiga jam setiap 

harinya untuk menulis. Pada waktu yang sengaja disediakan tersebut, ia 

harus berusaha sedapat mungkin tidak melakukan pekerjaan lain, bahkan 

tidak menerima tamu selama jadwal tersebut. Baik guru, dosen, maha-

siswa maupun penulis perlu secara konsisten melakukan pekerjaan 

menulis sesuai dengan jadwal yang sudah diagihkan. Selama di ruangan 

yang bersuasana kontempelatif baik di rumah maupun di perpustakaan, 

ia sepenuhnya memusatkan perhatiannya kepada upaya penyelesaian 

tulisannya. 

Ada baiknya penulis selalu membawa note book (catatan kecil) 

untuk mencatat yang dianggap penting. Bila si penulis mendapatkan 

suatu informasi penting dan relevan dengan topik tulisannya (ketika 

sedang melihat berita di televisi, membaca koran atau buku, atau sedang 

rapat, bahkan ketika ngobrol dengan teman) maka si penulis segera 

mencatatnya ke dalam note book tersebut. Bagian-bagian dari hasil 

catatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ulasan dari 

out line yang sudah dibuatnya. Dengan demikian, out line tersebut telah 

berkembang menjadi alenia-alenia yang saling berkesinambungan.  

Bagaimanapun juga kita tidak akan menjadi penulis yang baik bila 

tanpa disertai ketekunan menjadi pembaca yang baik. Bekal infor-masi 

dari membaca dan berbagai pengalaman lainnya perlu dituangkan dalam 

karya tulis. Perlu disadari bahwa masa depan yang baik juga sebagai 

akibat dari hasil kreativitas kita pada hari ini dan hari sebelumnya. Oleh 

karena itu, jika ingin menjadi penulis yang baik maka segera berlatih 

dengan tekun untuk membuat karya tulis. Hal yang perlu diingat bahwa 

keberhasilan tidak akan mudah tercapai bila kita sendiri takut untuk 

mengalami kegagalan. Selamat mencoba, dan semoga berhasil. 
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Tugas 

1. Menurut anda, apa tujuan penyusunan out line? 

2. Carilah suatu artikel yang sudah dimuat dalam media cetak harian 

(Koran), dan susunlah out line menurut pemikiran anda! 

3. Buatlah suatu artikel ilmiah populer yang bertemakan Pendidikan 

Karakter di Sekolah, yang sesuai dengan langkah pengembangan 

out line! 
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Contoh 7. Artikel Ilmiah Populer (belum terpubikasikan) 

MENGUBAH PARADIGMA PENDIDIKAN, MAMPUKAH? 

Oleh T Danny S*) 

 

Meskipun sudah merdeka selama 72 tahun, ternyata bukan berarti 

masalah pendidikan di Indonesia telah ‘merdeka’ juga. Sampai saat ini 

masalah pendidikan di Indonesia masih belum tuntas teratasi. Selain 

kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana prasarana fisik 

yang belum memadai (merata), masalah krusial utama dalam bidang 

pendidikan adalah pendekatan dalam implementasi pendidikan. 

Implementasi pendidikan formal masih menekankan subject matter 

centered, yang cenderung memaksakan kurikulum yang telah disusun 

secara nasional. Pendekatan ini lebih mementingkan makin banyaknya 

materi yang dipelajari siswa supaya siswa menjadi semakin cerdas dan 

dianggap semakin baik hasilnya. Hal ini berakibat terlalu penatnya materi 

yang perlu disampaikan atau dibekalkan kepada siswa. Dengan demikian, 

pendekatan pendidikan yang diimplementasikan di Indonesia masih 

banyak berorientasi pada kognitif semata. 

Penerapan pendekatan kognitif pada dunia pendidikan bukanlah suatu 

hal yang salah. Namun, jika tanpa disertai dengan pendekatan-

pendekatan yang lain, maka hal tersebut berakibat buruk pada 

outputnya terutama pada diri siswa.  

Pertama, dalam pendekatan ini, terutama implementasi subject matter 

centered,menganggap semua individu (siswa) adalah sama. Padahal isi 

materi atau kurikulum yang disusun secara nasional belum tentu sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan siswa secara komprehensif. Apalagi 

dalam implementasinya, seringkali kondisi, kebutuhan, potensi dan 

permasalahan siswa kurang diperhatikan, atau ‘malah’ diabaikan. Hal ini 

berdampak buruk bagi siswa, yakni potensi dan kebutuhan siswa kurang 

atau tidak dikembangkan, sehingga siswa dapat berpersepsi gagal dalam 

mengenyam pendidikan, dan menganggap pendidikan tidak bermakna, 

karena tidak menyentuh pada kondisi, potensi dan kebutuhannya.  



Teknik Menulis Artikel Ilmiah Populer 

67 

Kedua, dampak dari subject matter centered adalah terlalu penatnya isi 

kurikulum sehingga praktik pembelajaran menjadi terlalu padat. Siswa 

dianggap sebagai ‘botol kosong’ yang perlu diisi, bahkan sampai tumpah. 

Akibatnya guru harus lebih aktif agar dapat menyelesaikan sebaran isi 

kurikulum, dan siswapun menjadi pendengar. Hal ini menciptakan 

manusia (siswa) sebagai pendengar, peniru, dan tidak mengembangkan 

potensi, dan kreativitas siswapun tidak ‘terjamah’ dalam pembelajaran. 

Ketiga, dalam pendekatan kognitif, evaluasi hasil pendidikan hanya 

berdasar keterkaitannya dengan penguasaan isi kurikulum belaka. 

Mengevaluasi siswa semata-mata berdasarkan bakat dan prestasi 

akademiknya saja, sama halnya dengan mengabaikan eksistensi siswa 

sebagai manusia. 

Tentu saja, dampak buruk implementasi pendidikan perlu segera di atasi. 

Lalu, pendekatan yang bagaimana perlu dikembangkan dalam dunia 

pendidikan di Indonesia? 

 

Pendekatan Humanistik suatu Perspektif 

Salah satu ciri khas pendekatan humanistik dalam pendidikan adalah 

berpusatnya siswa sebagai subjek belajar, dan diperhatikannya kondisi 

internal siswa. Sebagai subjek belajar, siswa dirancang untuk melakukan 

dan memiliki pengalaman berbagai aktivitas belajar. Kondisi internal 

siswa yang perlu mendapat perhatian adalah berupa motivasi belajar, 

minat dan bakat, tingkat intelegensi, ketekunan, serta pengetahuan atau 

pengalaman belajar yang telah dimilikinya. Jika dalam pembelajaran 

kondisi internal siswa mendapat perhatian yang cukup, maka siswa juga 

akan merasa mendapat pembelajaran yang bermakna bagi dirinya. Inilah 

salah satu cerminan implementasi pendidikan yang berpendekatan 

humanistik. 

Selain mengimplementasikan ranah afektif, perlu dipahami bahwa 

pendekatan humanistik dalam pendidikan juga menekankan ranah 

kognitif, maupun konaktif. Pendidik dalam pendekatan humanistik lebih 

berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam membantu dan 
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membangun konsep diri maupun jati diri siswa. Dalam proses 

pembelajaran, siswa diberi pengalaman belajar, diakui, diterima, 

diperhatikan dan bahkan dihargai segala upaya belajar beserta 

keberhasilannya. Dengan demikian siswa menjadi berpersepsi optimis 

untuk meraih sukses hasil belajarnya maupun masa depannya kelak. 

Berkaitan dengan hal tersebut, pendidik juga berkewajiban untuk 

mengembangkan konsep diri positif siswanya, sehingga siswa dapat 

menghadapi tantangan yang semakin kompetitif, dengan rasa percaya 

diri, mandiri, dan tidak mudah berputus asa. Konsep diri positif inilah 

yang dibutuhkan dalam membangun kepribadian dan berpengaruh 

terhadap perilaku individu. 

Pendekatan humanistik juga menyentuh perkembangan moral maupun 

nilai-nilai yang berkembang di lingkungan siswa. Hal ini dianggap penting 

karena siswa dalam perjalanan hidupnya selalu berusaha 

mengembangkan sikap dan nilai-nilai yang diyakininya. Oleh karena itu, 

adalah tugas pendidik untuk membantu siswa dalam mengembangkan 

proses-proses yang dipakai dalam menentukan nilai-nilai yang 

diyakininya secara tepat. Dalam hal ini pendidik perlu bersikap terbuka 

dan menerima pendapat siswa serta membantunya dalam mewujudkan 

pandangan maupun nilai-nilai tersebut. 

Terwujudnya perkembangan potensi, bakat dan minat siswa selama 

belajar akan membangun konsep diri dan menunjang kesehatan 

mentalnya. Dengan demikian, pendidikan perlu memberi kesempatan 

dan memfasilitasi berkembangnya potensi, bakat dan minat siswa; bukan 

hanya memperhatikan potensi akademik siswa semata.  

Hal yang juga dirasa penting dalam dunia pendidikan adalah perlunya 

pendidik memahami bahwa siswa pada hakekatnya sebagai individu 

yang berpotensi untuk kreatif. Aktivitas siswa yang kreatif akan 

membantu tumbuhnya konsep diri positif sesuai tugas 

perkembangannya (development task). Sebaliknya, jika siswa tidak 

memiliki kesempatan untuk menyalurkan kreativitasnya maka akan 

menurunkan potensi dirinya, bahkan merugikan bagi kesehatan 

mentalnya. Pengembangan kemampuan kreativitas inilah yang akan 
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mendukung tercapainya sukses hidup siswa di masa depannya kelak. Hal 

ini sesuai pendapat A Maslow (Soesilo, 2014) bahwa tidak mungkin 

individu dapat mengaktualisasikan dirinya secara optimal jika ia tidak 

kreatif. Oleh karena itu, salah satu tugas utama pendidik adalah menggali 

dan mengembangkan kemampuan kreativitas siswanya. 

Sudah saatnya bangsa Indonesia memiliki pendidikan yang tidak hanya 

mementingkan pendekatan kognitif, tetapi terbuka terhadap 

pendekatan humanistik. Pengubahan paradigma yang menekankan 

keberhasilan akademik ke arah penekanan keberhasilan potensi, bakat, 

minat dan kreativitas siswa merupakan salah satu reformasi dunia 

pendidikan di Indonesia. Bahkan, pendekatan humanistik perlu diberi 

kesempatan yang luas dalam implementasi pendidikan sehingga dapat 

mendukung tercapainya potensi, bakat dan minat siswa, serta 

berkembangnya kreativitas siswa. Mampukah pemangku kebijakan dan 

praktisi pendidikan mewujudkannya? Semoga saja! 

 

 

*) Pemerhati masalah pendidikan berdomisili di Salatiga  




