
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses dalam menemukan transformasi, 

baik dari dalam diri maupun komunitas. Pendidikan adalah suatu fenomena 

fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia, di mana ada kehidupan 

manusia, di sanalah ada pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan, maka 

perlu adanya regulasi yang jelas terhadap pendidikan tersebut. Oleh karena itu 

Kemendiknas merumuskan pendidikan di Indonesia telah diatur dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 pasal 1 ayat (1) 

menyatakan bahwa: 

“Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mengembangkan potensi siswa untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara.”1 

 

UU Sistem Pendidikan Nasional di atas menjelaskan bahwa tujuan 

pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan potensi lahiriah/jasmani 

peserta didik saja. Akan tetapi lebih dari itu, pendidikan yang 

diselenggarakan harus mampu memenuhi aspek batin/rohani, termasuk aspek 

jiwa peserta didik yang dapat meningkatkan kualitas kepribadian, karakter, 

akhlak dan watak. Hal tersebut sejalan pula dengan pendapat Ki Hadjar 

Dewantara yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan sesungguhnya adalah 

                                                           
1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
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kesempurnaan hidup manusia sehingga dapat memenuhi segala keperluan 

lahir dan batin yang kita peroleh dari kodrat alam.2 

Pendapat di atas diperkuat dengan Driyarkara dalam bukunya yang 

berjudul Pendidikan Ala Warung Pojok mengatakan bahwa pendidikan itu 

terjadi dalam hidup bersama yang disana terdapat perbuatan-perbuatan dan 

hal-hal yang dengan sengaja atau tidak sengaja, disadari atau tidak disadari 

memasukkan manusia muda ke dalam alam atau dunia manusia, alam atau 

dunia nilai-nilai.3 Bertolak dari pengertian di atas, maka pendidikan tidak bisa 

lepas dari persoalan komunikasi dan integrasi dalam proses humanisasi. 

Driyarkara memaparkan beratnya tantangan pendidikan pada masyarakat 

yang sedang mengalami peralihan sosio-budaya, di mana nilai-nilai lama 

telah disangsikan, tetapi nilai-nilai baru belum ditemukan.  

Secara garis besar, tantangan terhadap dunia pendidikan dapat 

dibedakan menjadi tantangan internal dan eksernal. Secara internal, hasil-

hasil studi yang menempatkan Indonesia pada peringkat terbawah dalam 

pendidikan dan peringkat teratas dalam korupsi sehingga membentuk konsep 

diri bahwa pendidikan Indonesia jelek, tidak bermutu, dan terbelakang.4 Hal 

tersebut menyebabkan lunturnya kesusilaan dan maraknya hidup hura-hura 

bebas semau gue (tidak bertanggung jawab) sejumlah pelajar hingga 

pernyataan eksplisit akan ketidakmanfaatan Pancasila.  

                                                           
2 Ki Hadjar Dewantara, Menuju Manusia Merdeka, (Yogyakarta: Leutika, 2009), hlm. 18.  
3 G. Bubi Subanar, Pendidikan Ala Warung Pojok: Catatan-Catatan Driyarkara tentang 

Masalah Sosial, Politik, dan Budaya (Yogyakarta: Univ Sanata Dharma, 2006), hlm. 290.  
4 Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hm. 71.  
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Tantangan pendidikan secara eksternal, Indonesia dihadapkan dengan 

perubahan cepat dari lingkungan strategis di luar Indonesia, salah satunya 

globalisasi.5 Globalisasi adalah tantangan yang tidak bisa dipungkiri oleh 

dunia pendidikan Indonesia.  

Globalisasi yang sekarang dialami oleh bangsa Indonesia membawa 

pendidikan diantaranya istilah melek huruf tidak lagi hanya berarti bisa baca, 

tulis, dan hitung, melainkan kemampuan berpikir, merasa, dan bertindak 

dalam idiom kultural dan teknologi global. Cukup mudah membuat anak fasih 

dalam skill teknis, tetapi jika hanya itu saja, pendidikan sekolah tidak lebih 

dari sekedar kursus keterampilan teknis pertukangan. Oleh karena itu 

pendidikan tidak lebih sekedar memproduksi anak yang pintar cari kerja, 

tetapi belum tentu mampu melihat banyak permasalahan yang terlibat dalam 

globalisasi dewasa ini apalagi mempertanyakan. Jika demikian berarti 

pendidikan juga hanya memproduksi lulusan yang “hidup untuk dirinya 

sendiri”, dan tidak pernah mampu menjadi “orang yang peduli pada persoalan 

masyarakatnya”. Semakin dalam memasukkan anak didik ke kultur global, 

semakin besar urgensi untuk mendidik aspek afektif pada anak didik.  

Contoh nyata yang dihadapi oleh anak bangsa terhadap pengaruh luar 

adalah makan ayam goreng di restoran Mc. Donald atau Kentucky Fried 

Chicken (KFC) merasa lebih enak dan lebih bergengsi. Pandangan semacam 

ini berarti merupakan suatu proses melokalnya suatu kebiasaan yang datang 

dari Amerika pindah ke Indonesia. Nonton di bioskop minum Coca Cola® 

                                                           
5 Muhaimin, ibid, hlm. 73.  
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sambil makan popcorn banyak juga dilakukan anak-anak muda Malang ini 

juga menunjukkan proses melokalnya kebiasaan anak-anak muda Amerika di 

Indonesia.  

Globalisasi menggerogoti tidak hanya dari segi perilaku, melainkan 

sudah masuk ke ranah karakter religius. Globalisasi dalam ranah karakter 

religius juga merambah pada masyarakat Indonesia, tak terkecuali peserta 

didik. Peserta didik juga digerogoti pada karakter religiusnya seperti sekarang 

ini banyak tontonan televisi yang merusak akidah, membuat anak menjadi 

berani kepada orang tua, dan sebagainya.  

Pendidikan sebagai salah satu cara menetralisir globalisasi harus 

selalu diimbangi dengan penguatan pendidikan karakter. Masyarakat 

Indonesia memandang tentang pendidikan pada umumnya dianggap sebagai 

suatu pranata yang dijalankan pada tiga fungsi sekaligus; Pertama, dalam 

menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam 

anggota masyarakat di masa depan. Kedua, mentransfer maupun 

memindahkan pengetahuan yang sesuai dengan peranan kehidupan yang 

diharapkan, dan Ketiga, mentransfer nilai-nilai dalam rangka untuk 

memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai prasyarat bagi 

kelangsungan hidup masyarakat dan peradaban.6 

Tiga fungsi pendidikan di atas harus dijalankan secara seimbang dan 

beriringan. Pendidikan tidak hanya sekedar untuk mentransfer ilmu 

pengetahuan (transfer of knowledge) kepada peserta didik, tetapi yang lebih 

                                                           
6 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam (Bandung: Al-

Maarif, 1980), hlm. 92.  
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penting dari itu, yaitu mentransfer nilai (transfer of value), dan juga menuntut 

peserta didik untuk selalu mengembangkan potensi dan daya kreativitas yang 

dimilikinya agar tetap survive dalam hidupnya.7 Daya kritis dan partisipatif 

harus selalu muncul dalam jiwa peserta didik. Peserta didik yang memiliki 

kecakapan hidup salah satunya keterampilan berpikir kritis dan partisipatif 

akan mampu mengembangkan sikap dan persepsi yang mendukung 

terciptanya suasana yang positif.  

Nilai pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia diabaikan 

sehingga dampaknya karakter Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa kian 

lama kian hilang dalam diri anak didik. Sebagai upaya dalam menghadapi 

kenyataan ini, ada dua pilihan yang harus dilakukan yaitu membiarkan 

masyarakat Indonesia terseret oleh proses globalisasi atau memanfaatkan 

proses globalisasi untuk pembangunan bangsa dan Negara Indonesia. Tujuan 

pendidikan nasional untuk menangkis arus globalisasi mulai dari tingkat 

pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan tinggi tidak lagi hanya untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa, namun lebih berfokus untuk menghasilkan 

lulusan peserta didik yang menguasai sains, walaupun belum sepenuhnya 

sesuai dengan kebutuhan bangsa, tetapi kurang membekali maupun 

menularkan kepada peserta didiknya dengan semangat berkebangsaan, 

semangat berkeadilan sosial, serta semangat religius sebagai  warga negara.  

Bangsa Indonesia pada saat ini dibenturkan pada krisis karakter 

religius yang cukup memprihatinkan dan menyita perhatian publik. 

                                                           
7 Khilmi Arif, Humanisasi Pendidikan dalam Perspektif Islam; Telaah atas Pemikiran 

Abdul Munir Mulkhan, (http:www.pendidikanNetwork.co.id, diakses 29 Agustus 2017).  
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Demoralisasi karakter religius mulai merambah di lingkup dunia pendidikan 

antara lain ketidak jujuran, ketidakmampuan dalam melakukan pengendalian 

diri, dan kurangnya tanggung jawab secara individu dan sosial, hilangnya 

sikap  ramah tamah, dan sopan santun.  

Untuk menangkal demoralisasi karakter religius semacam itu maka 

konsep-konsep pendidikan milik Ki Hadjar Dewantara bisa dijadikan sebagai 

solusi terhadap distorsi-distorsi pelaksanaan pendidikan di Indonesia dewasa 

ini. Ki Hadjar Dewantara bapak pendidikan nasional Indonesia berpendapat 

bahwa suatu pendidikan adalah menuntun dan memberi arahan segala 

kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak ataupun peserta didik supaya 

mereka sebagai seorang manusia dan anggota masyarakat bisa mencapai 

keselamatan hidup dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.8 Pendidikan 

yang dicita-citakan dan diimpikan oleh Ki Hadjar Dewantara adalah 

membentuk diri dan pribadi peserta didik menjadi seorang manusia yang 

merdeka secara lahir dan batin. Memiliki keluhuran akal budinya serta sehat 

jasmaninya dan sebagai bagian dari anggota masyarakat yang bermanfaat dan 

berguna bagi yang lain, memiliki jiwa tanggung jawab untuk 

menyejahterakan bangsa, tanah air, serta manusia di sekitarnya.9  

Ki Hadjar Dewantara menekankan pendidikan melalui konsep 

penguatan penanaman nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa sendiri 

secara massif dalam kehidupan anak didik. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Ki Hadjar Dewantara yang dikutip Muhammad Yamin, “berilah 

                                                           
8 Zahara Idris, Dasar-Dasar Pendidikan (Padang: Angkasa Raya, 1991), hlm. 9.  
9 Zahara Idris, ibid, hlm. 10.  
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kemerdekaan kepada anak-anak didik kita; bukan kemerdekaan yang leluasa, 

tetapi yang terbatas oleh tuntutan-tuntutan kodrat alam yang nyata dan 

menuju ke arah kebudayaan, yaitu keluhuran dan kehalusan hidup manusia. 

Kebudayaan agar dapat menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan 

penghidupan diri dan masyarakat, maka perlulah dipakai dasar kebangsaan, 

tetapi jangan sekali-kali dasar ini melanggar atau bertentangan dengan dasar 

yang lebih luas yaitu dasar kemanusiaan.10 

Di sisi lain, bangsa Indonesia dihadapkan dengan bangsa asing. 

Menurut Ki Hadjar Dewantara, bergaul dengan kebudayaan-kebudayaan 

asing adalah merupakan jalan menuju ke arah kemajuan bangsa dan negara. 

Oleh karena itu hendaknya bangsa Indonesia harus memiliki metode tertentu 

untuk mencapai kemajuan tetapi tetap didasari kepribadian Indonesia. Ki 

Hadjar Dewantara mengatakan bahwa usaha untuk mencapai sebuah 

kemajuan seharusnya ditempuh dan dilalui melalui petunjuk “tri-kon” yakni 

kontinyu dengan segala sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia 

sendiri, konvergen berbaur dengan dunia luar, dan pada akhirnya berkumpul 

dan bersatu secara universal, dalam persatuan dan kesatuan yang konsentris 

yaitu bersatu dan berkumpul namun tetap mempunyai kepribadian sendiri 

yang utuh.  

Konsep Tri-kon yang diusung Ki Hadjar Dewantara bepadu dalam 

pendidikan nasional merupakan proses pembudayaan yakni suatu usaha 

memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang 

                                                           
10 Moh. Yamin, Menggugat Pendidikan Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Ki 

Hadjar Dewantara (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hlm. 177.  



8 

 

tidak hanya bersifat pemeliharaan tetapi juga dengan maksud memajukan 

serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup 

kemanusiaan.   

Salah satu tokoh yang memiliki semangat pendidikan karakter adalah 

Ki Hadjar Dewantara. Terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi 

Suryaningrat pada 2 Mei 1989 di Yogyakarta ini sepak terjangnya sarat akan 

nilai-nilai karakter yang dibutuhkan oleh bangsa ini, mulai dari pergantian 

namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara, Asas Taman Siswa yang ia bawa, 

serta konsep dan pemikiran pendidikan yang ia dengungkan di bumi 

nusantara. Ki Hadjar Dewantara melihat pendidikan mampu mengubah watak 

dan sikap bangsa untuk menjadi bangsa yang mempunyai derajat yang tinggi 

dan sejajar dengan bangsa lain.11 Artinya Ki Hadjar Dewantara sudah 

memandang pentingnya pendidikan karakter saat belum ada yang 

mempublikasikan nilai karakter sebagaimana sekarang ini, beliau sudah 

ribuan langkah di depan membawa bendera karakter. Pemikiran yang visioner 

seperti inilah yang menjadikan ia layak untuk diangkat dalam berbagai hal, 

termasuk penelitian ini.  

Apalagi di tengah krisis spiritual yang dihadapi masyarakat dan 

peserta didik sebagai generasi penerus bangsa harus segera diatasi dengan 

baik dan tepat. Konsep Tri-kon yang digagas Ki Hadjar Dewantara dapat 

menjadi alternatif bagi krisis karakter religius yang dialami peserta didik. 

Melihat apa yang diungkapkan peneliti, peneliti akhirnya tertarik untuk 

                                                           
11 Suparto Raharjo, Ki Hadjar Dewantara Biografi Singkat 1889-1959 (Jogjakarta: 

Garasi, 2012), hlm. 68.  
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meneliti lebih dalam mengenai teori tri-kon dalam pembentukan karakter 

religius peserta didik, sehingga peneliti mengambil judul Analisis Konsep Tri-

kon Ki Hadjar Dewantara dalam Membentuk Karakter Religius Peserta 

Didik  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana konsep Tri Kon Ki Hadjar Dewantara?  

2. Bagaimana konsep Tri Kon Ki Hadjar Dewantara dapat membentuk 

karakter religius peserta didik? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Dalam proposal penelitian ini, tujuannya untuk menemukan jawaban terhadap 

pertanyaan yang tersimpul dalam rumusan masalah. 

1. Untuk mendeskripsikan konsep Tri Kon Ki Hadjar Dewantara. 

2. Untuk mendeskripsikan konsep Tri Kon dalam membentuk karakter 

religius peserta didik.   

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi yang bergelut dalam dunia 

pendidikan sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 
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Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengembangan 

keilmuan tentang konsep Ki Hadjar Dewantara dalam tinjauan Pendidikan 

Agama Islam.   

2. Bagi pendidik (guru) 

Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, yang merupakan 

faktor yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa dengan 

pendidikan sebagai faktor utamanya, serta menyadarkan bangsa Indonesia 

bahwa untuk menanamkan jiwa merdeka pada generasi muda harus 

melalui sistem tri pusat pendidikan yaitu pendidikan keluarga, pendidikan 

di sekolah, dan pendidikan di masyarakat.  

3. Bagi peserta didik (siswa)  

Memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman siswa bahwa 

keberhasilan yang sebenarnya tidak hanya berhasil dalam hal intelektual 

tetapi juga harus berkarakter.  

 

E. Definsi Operasional  

1. Analisis 

Analisis adalah suatu kegiatan pengkajian, pengamatan, 

penyelidikan, pendeskripsian, terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya.12 Sumber lain mengatakan bahwa analisis 

adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan 

                                                           
12 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Analisis, diakses dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/analisis.html, pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 15.30.  

http://id.wikipedia.org/wiki/analisis.html
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bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.13 

Dari sumber di atas,  analisis yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kegiatan mengkaji, mengamati, menyelidiki, dan mendeskripsikan 

konsep Tri Kon (Kontinyu, Konvergen, Konsentris) Ki Hadjar Dewantara, 

membedah unsur-unsur konsep Tri Kon, menelaahnya dengan tujuan 

memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan mendalam atas 

konsep tersebut.  

2. Konsep Tri Kon 

Konsep artinya rencana, ide atau gagasan yang diabstrakkan dari 

peristiwa konkret, gambaran mental dari objek, proses atau apapun yang 

ada di luar bahasa yang digunakan akal budi untuk memahami hal-hal 

lain.14 Konsep adalah unsure pokok di dalam suatu penelitian, kalau 

masalah dan kerangka teorinya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula 

fakta mengenai hal yang menjadi pokok perhatian.15 

Maksud dari kata konsep dalam penelitian ini yaitu konsep Tri Kon 

yang ditawarkan oleh Ki Hadjar Dewantara dalam membangun karakter 

terhadap anak didik dalam buku karya Ki Hadjar Dewantara. Tri Kon 

merupakan upaya menghubungkan budaya luhur bangsa Indonesia 

(kontinyu) dan menyeleksi datangnya budaya luar dengan memberikan 

                                                           
13 Prastowo, Analisis Laporan Keuangan, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 

52.  
14 Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 456.  
15 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat/Redaksi Koentjaraningrat, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka 1997), hlm. 7.  
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kemungkinan berpadunya budaya bangsa dengan budaya luar (konvergen) 

menuju terjadinya budaya baru yang lebih baik.  

3. Karakter religius  

Karakter religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan rukun dengan pemeluk agama lain.16 Pendapat lain 

mengatakan bahwa karakter religius merupakan terbangunnya pikiran, 

perkataan, dan tindakan siswa yang diupayakan berdasarkan nila-nilai 

ketuhanan atau yang bersumber dari ajaran agama yang dianutnya.17  

Maksud dari karakter religius dalam penelitian ini adalah sikap dan 

perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan rukun dengan 

pemeluk agama lain.  

 

F. Kajian Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan pengamatan peneliti, ada beberapa karya yang telah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan judul yang diangkat oleh 

peneliti, diantaranya:  

1. Skripsi yang disusun oleh Aria Supriyadi dengan judul penelitian 

Konsep Jiwa menurut Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya dengan 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Yogyakarta: Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN 

                                                           
16 Kemendiknas, (2010), hlm. 7-10.  
17 Akhmad Muhaimin Azzet, (2011), hlm. 88.  
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Sunan Kalijaga, tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan Aria Supriyadi dijelaskan bahwa konsep jiwa menurut Ki 

Hadjar Dewantara mencakup beberapa kriteria khususnya terkait 

dengan trisakti jiwa sebagai rasa, karya, dan karsa. Hal itu merupakan 

renungan Ki Hadjar Dewantara bahwa jiwa mempunyai potensi untuk 

berbuat baik dan buruk, sehingga diperlukan peran sekolah atau 

lembaga pendidikan untuk mengolah jiwa agar menuju kepada 

kebaikan dan kebenaran. Relevansi dalam proses pembelajaran dapat 

dilihat dengan adanya integrasi antara materi yang diajarkan dengan 

aspek-aspek yang dalam proses pembelajaran. Tujuan dari 

pembelajaran tersebut untuk membentuk jiwa yang sesuai dengan 

kondisi dan keadaan dari peserta didik.18  

2. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Bustomi yang berjudul Implementasi 

Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Ahmad Bustomi dijelaskan bahwa konsep 

metode pendidikan dan pengajaran pendidikan karakter telah 

terangkum dalam satu sistem yang dikenal dengan metode among atau 

sistem among yang berarti pembiasaan, pengajaran, dan teladan. 

Sedangkan implementasinya dalam tiap pembelajaran bahasa Arab 

baik yang mengarah kepada pembelajaran yang lebih cenderung 

                                                           
18 Aria Supriyadi, Konsep Jiwa Menurut Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya 

terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. Abstrak.  
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kepada kemahiran qiraah, kitabah, istima’, maupun kalam dilakukan 

dengan pembiasaan, pengajaran, dan teladan.19  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bartolomeus Sambo dan Oscar 

Yasunasari dengan judul Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara 

dan Tantangan-Tantangan Implementasinya di Indonesia Dewasa Ini. 

Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 

Universitas Katolik Parahyangan Bandung, tahun 2010. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Bartolomeus Sambo dan Oscar 

Yasunasari dijelaskan bahwa pendidikan yang diyakini oleh Bapak 

Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara adalah menyangkut semua 

upaya memahami dan mengayomi kebutuhan bagi peserta didik 

sebagai subjek pendidikan. Menurutnya tugas pendidik adalah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik dalam suatu kehidupan. Hal 

tersebut bertujuan untuk mengungkapkan dan menggali gagasan-

gagasan yang dimiliki peserta didik tentang suatu topik sehingga 

pengetahuan yang mereka dapatkan tidak ditanamkan secara paksa 

tetapi ditemukan, diolah, dan dipilih oleh peserta didik melalui 

pembelajaran. Namun menurut peneliti di atas, konsep pendidikan saat 

ini lebih didominasi oleh aspek kognitif dan jauh dari nuansa integratif 

sehingga yang terjadi adalah reduksi (penurunan) terhadap hakikat 

pendidikan dan kemanusiaan. Contohnya mengenai terlalu fokusnya 

suatu lembaga pendidikan sebagai upaya untuk menyiasati ujian 

                                                           
19 Ahmad Bustomi, Implementasi Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab, Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm. Abstrak.  
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sekolah maupun Ujian Nasional secara praktis, dan bukan bertujuan 

untuk membentuk manusia yang berkepribadian luhur dan peka 

terhadap dunia luar sekolah.20 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Arinal Aziz dengan judul Analisis 

Konsep Tri-kon Ki Hadjar Dewantara  (Kontinyu, Konvergen, 

Konsentris) terhadap Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik.  

 

G. Sistematika Penelitian  

Bagian awal skripsi terdiri dari: halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman surat persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman 

asbtrak, halaman abstrak, halaman moto, halaman persembahan, halaman 

kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar 

lampiran.  

Bagian inti yang berisi lima bab, sebagai berikut: 

Bab I  

 

 

Bab II 

 

 

 

Pendahuluan, berisi: latar belakang penelitian yang terdiri atas 

masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi operasional, dan sistematika penelitian 

Kajian Pustaka, berisi: (A) Pendidikan Karakter dan Ruang 

Lingkup: (1) Pengertian pendidikan karakter; (2) Tujuan Utama 

Pendidikan Karakter; (3) Desain Pengembangan Pendidikan 

Karakter; (4) Peran Guru, Orang Tua, Masyarakat, dan Negara 

                                                           
20 Bartolomeus Samho dan Oscar Yasunari, Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara 

dan Tantangan-Tantangan Implementasinya di Indonesia, Penelitian, Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan Bandung, tahun 2010, hlm. 

Abstrak.  
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Bab III  

 

 

Bab IV 

 

 

Bab V 

 

dalam Pendidikan Karakter, (B) Peserta Didik dan Pengintegrasian 

dalam Nilai Karakter: (1) Definsi Peserta Didik; (2) Ciri Khas 

Peserta Didik; (3) Pengintegrasian Nilai Pendidikan Karakter 

Metode Penelitian, berisi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, 

sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 

Hasil Penelitian, berisi: kajian-kajian teori dan data-data hasil 

analisis konsep Tri Kon Ki Hadjar Dewantara terhadap 

pembentukan karakter religius peserta didik, berisi: 

Kesimpulan dan Saran, berisi: kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan dan muatan saran-saran yang ditujukan untuk 

penelitian yang akan datang.  

Bagian akhir skripsi, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.  

 


