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Dalam konteks pendidikan Nasional, sistem pendidikan telah kehilangan visi 

sejatinya, kebanyakan lembaga pendidikan kini cenderung mengusung visi pragmatis, 

yaitu mencetak lulusan yang siap kerja. Lembaga-lembaga pendidikan hanya mampu 

menghasilkan individu-individu yang cerdas dan terampil tetapi ruhaninya kosong. 

Realitas tersebut terjadi karena kurangnya penerapan pendidikan karakter dan budi 

pekerti. Sehubungan dengan hal itu, pendidikan budi pekerti yang ditawarkan oleh Ki 

Hajar Dewantara, yang merupakan salah satu tokoh pelopor pendidikan di Indonesai, 

dan telah ditetapkan sebagai bapak pendidikan di Indonesia, diharapkan dapat 

menjadi salah satu alternatif untuk menumbuhkan budi pekerti dan jiwa nasionalisme 

anak, dimana mereka dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa, menjadi 

generasi muda yang cerdas, tidak hanya pada cara berfikirnya, tetapi juga bermoral 

dan berbudi pekerti luhur. 

Dengan latar belakang penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: 

(1) Untuk mengetahui dan mendiskripsikan konsep pendidikan budi pekerti 

perspektif Ki Hajar Dewantara, (2) Untuk mengetahui dan mendiskripsikan relevansi 

pendidikan budi pekerti perspektif Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan Islam.  

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dengan rujukan 

utamanya adalah buku karya Ki Hajar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan dan 

Bagian Kedua: Kebudayaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

deskriptif dan dalam mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data 

literer, yakni penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan obyek 

pembahasan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode content analysis.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pendidikan budi pekerti menurut 

Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berusaha memberikan nasehat-nasehat, 

materi-materi, anjuran-anjuran yang dapat mengarahkan anak pada keinsyafan dan 

kesadaran akan perbuatan baik yang sesuai dengan tingkat perkembangan  anak, 

mulai dari masa kecilnya sampai pada masa dewasanya agar terbentuk watak dan 

kepribadian yang baik untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. (2) Relevansi 

pendidikan budi pekerti perspektif Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan akhlak 

dalam Islam setidaknya tercermin dalam dua hal. Pertama , tujuan pendidikan yang 

mengarahkan pada tujuan umat manusia pada umumnya, yakni tercapainya 

kebahagiaan dua kampong (dunia dan akhirat). Kedua, sumber pendidikannya 

mengarah pada satu titik, yakni tidak lepas dari ajaran-ajaran agama yang tekandung 

dalam al-Qur‟an dan Hadist.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Long Life Education, kalimat yang telah kita kenal sejak dulu sampai saat 

ini, apalagi bagi pemerhati pendidikan. Pendidikan sepanjang hayat, itulah arti 

bebas dari kalimat tersebut. Pentingnya pendidikan dalam hidup dan kehidupan 

manusia telah menjadikannya salah satu kebutuhan pokok manusia. Manusia yang 

tak mempunyai pendidikan bagaikan makhluk yang raganya saja, seperti manusia 

yang sudah meninggal (tidak berguna). Beberapa ajaran agama juga mewajibkan 

manusia untuk mengenyam pendidikan, dinama Islam mewajibkan setiap 

manusia, baik laki-laki maupun perempuan untuk menimba ilmu bagi 

kepentingan kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat.
1
 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin 

perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bangsa yang bersangkutan. Oleh 

karena itu diperlukan peningkatan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, 

guna meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur yang diridlai oleh Allah Swt. Sejalan dengan 

itu menurut As-Sayid Sulthan yang dikutip oleh Toto Suharto mengungkapkan 

bahwa tujuan pendidikan Islam harus memenuhi beberapa karakteristik seperti 

kejelasan, universal, integral, rasional, aktual, ideal dan mencakup jangkauan 

                                                           
1
 Aliy As‟ad, Penuntut Ilmu Pengetahuan; Terjemahan Ta‟lim Muta‟allim (Yogyakarta: 

Menara Kudus, 1978), 3-4.  
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untuk masa yang panjang atau dengan bahasa sederhananya pendidikan Islam 

harus mencakup aspek kognitif (fikriyyah ma’rifiyyah), afektif (khuluqiyah), 

psikomotorik (jihadiyah), spiritual (ruh aniyah) dan sosial kemasyarakatan 

(ijtima’iyyah).
2
 Dapat dikatakan bahwa pendidikan itu merupakan suatu kegiatan, 

dimana dalam proses pembelajarannya tidak hanya menekankan pada ranah 

kognitif saja, tetapi juga menekankan pada akhlak dan budi pekerti yang luhur.  

Manusia merupakan makhluk yang berakal budi, sehingga ia dapat 

berkehendak bebas untuk memilih apa yang akan dilakukan, dan ia bertanggung 

jawab atas pilihannya itu. Manusia mempunyai akal budi, atau budi pekerti 

sehingga beda dengan binatang, yang bertindak hanya berdasar insting tanpa 

tanggung jawab. Dengan akal budi itulah manusia dapat memilih tindakan yang 

baik dan yang buruk dengan segala risikonya. Bila ia memilih berbuat yang baik, 

ia akan menjadi orang yang baik. Begitu pula sebaliknya, unsur penanaman budi 

pekerti sejak dinilah yang menentukan langkah mana yang bisa diambil oleh 

manusia dalam hidupnya.3 
Dalam hal ini, penerapan pendidikan budi pekerti pada 

anak diusia dini sangat diperlukan, karena merupakan bekal untuk masa depannya 

yang lebih baik.  

Budi pekerti ialah “segala tabiat atau perbuatan manusia yang berdasar 

pada akal atau pikiran”. Akal atau budi merupakan kesadaran, keinsyafan, maka 

                                                           
2
 Toto Suharto, F ilsa fa t P endidikan Islam (Yogyakarta : Ar-Ruz, 2006), 112.  

3
 Kompasiana, Pendidikan Budi Peker ti Sua tu Ka jian Teor itis , http://edukasi. 

kompasiana.com/2013/10/14/pendidikan-budi-pekerti-suatu-kajian-teoretis-600592.html, 

diakses pada jum‟at, 8 Mei 2015, pukul 10.00 WIB . 
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budi pekerti mencakup perbuatan yang dilakukan atas keinsyafan menentukan 

baik dan buruk. Dapat dikatakan, budi pekerti adalah hasil dari tingkah laku, 

sedangkan pendidikan budi pekerti itu sendiri adalah usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur 

dalam segenap penerapannya di masa yang akan datang atau pembentukan, 

pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan perilaku peserta didik 

agar mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara selaras, serasi, seimbang, 

lahir batin, jasmani rohani, material spiritual, individu sosial dan dunia akhirat.
4
 

Pendidikan budi pekerti merupakan bagian dari pendidikan agama, jika 

pendidikan agama masuk dalam pembinaan pribadi sesorang maka dengan 

sendirinya segala sikap, tindakan, perbuatan dan perkataannya akan dapat 

dikendalikan oleh pribadi yang di dalamnya terbina oleh nilai agama, yang akan 

menjadi pengendali bagi moralnya. Ungkapan-ungkapan di atas menunjukan 

betapa pentingnya urgensi pendidikan agama yang memuat budi pekerti bagi 

pengendali pribadi.
5
 Dengan pendidikan agama yang kuat yang ditanamakan 

sejak dini diharapkan peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia. 

Namun kenyataannya, pada masa sekarang ini kebanyakan dari lembaga 

pendidikan hanya mengutamakan mengenai kesuksesan siswa dalam pencapaian 

ilmu pengetahuan, seperti kecerdasan dalam penguasaan terhadap ilmu 

                                                           
4
 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Ka rakter  P erspektif Islam (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2013), 14.  
5
 Dzakiyah Darajat, Membina Nilai-Nilai Moral Indonesia (Jakarta : Bulan Bintang, 1971), 

49. 
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pengetahuan. Bahkan sistem pendidikan telah kehilangan visi sejatinya, 

kebanyakan lembaga pendidikan kini cenderung mengusung visi pragmatis, yaitu 

mencetak lulusan yang siap kerja. Pada hakikatnya tujuan pendidikan bukan 

hanya mempersiapkan generasi yang kompeten dan berdaya saing tinggi dalam 

memperoleh pekerjaan. Namun juga harus dibekali dengan nilai-nilai budi pekerti 

luhur. Pendidikan hanya berorientasi pada kehidupan duniawi sehingga aspek-

aspek spiritual keagamaan kurang diperhatikan. Lembaga-lembaga pendidikan 

hanya mampu menghasilkan individu-individu yang cerdas dan terampil tetapi 

ruhaninya kosong. Kecerdasan dan keterampilan mereka yang tinggi tidak 

diimbangi dengan kemuliaan akhlaknya, khususnya dalam konteks sosial 

keagamaan.
6
 

Dalam hal ini pembentukan moral dan akhlak yang baik kurang mendapat 

perhatian. Bahkan penanaman pada karakter dan upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa melalui pendidikan yang bermuara pada upaya menanamkan jiwa 

merdeka dan nasionalisme dalam berbangsa dan bernegarapun sudah sering tidak 

dilakukan.  

Melihat sistem pendidikan era sekarang ini, mengingatkan kembali pada 

masa kolonial Belanda yaitu pendidikan yang bertujuan mendidik calon pegawai 

negeri dan pegawai perusahan milik Belanda. Sifat pendidikan yang 

dikembangkan bersifat intelektualis, individualis dan materialis. Pendidikan 

                                                           
6
 Sutrisno dan Muhyidin Albaroris, Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial (Yogjakarta : 

Ar-Ruzz Media), 17. 
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kolonial Belanda tidak mengandung cita-cita kebudayaan dan nilai-nilai 

keagamaan.
7
 Dimana peserta didik hanya dibekali ilmu-ilmu yang berorientasi 

pada kehidupan duniawi saja, tanpa memperhatikan pada ilmu-ilmu agama. 

Pada umumnya sistem pendidikan dewasa ini dihadapkan pada berbagai 

tantangan, baik tantangan internal (nasional) maupun tantangan eksternal 

(globalisasi). Istilah globalisasi sering diartikan berdeba-beda antara satu dengan 

yang lain, namun pada prinsipnya dalam era globalisasi ini terjadi era pertemuan 

dan gesekan nilai-nilai budaya dan agama di seluruh dunia yang memanfaatkan 

jasa komunikasi, transformasi dan informasi yang dapat melahirkan tatanan 

kehidupan dan hasil modernisasi teknologi yang mengakibatkan dampak positif 

dan negatif. Jadi dalam era   globalisasi, selain berdampak positif untuk hidup 

mudah, nyaman, murah indah dan maju juga dapat menghadirkan dampak negatif 

sekaligus menimbulkan keresahan, penderitaan dan penyesatan.
8
 

Dampak-dampak negatif dari teknologi modern sudah menular ke 

masyarakat luas, dampak negatif dari teknologi modern mempunyai andil besar 

dalam memberdayakan mental spiritual atau jiwa yang sedang tumbuh 

berkembang dalam berbagai bentuk penampilan dan gaya hidup. Tidak hanya 

nafsu mutmainah yang dapat diperlemah oleh rangsangan negatif dari teknologi 

elektronik dan informatika, melainkan juga fungsi-fungsi kejiwaan lainnya seperti 

                                                           
7
 Ki Hadjar Dewantara, Menuju Manusia Merdeka (Yogyakarta : Leutika, 2009), 65. 

8
 Abdul Choliq MT, “Strategi Pengembangan Kualitas Pendidikan Islam di Indonesia ”, 

Jurnal Kependidikan Islam, Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Kalijaga , Vol7. No 2 (Juli-Desember, 2012), hal. 193-194 
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kecerdasan pikiran, ingatan, kemauan dan perasaan (emosi) diperlemah 

kemampuan aktualnya dengan alat-alat teknologis elektronis dan informatika. 
9
 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendidikan budi pekerti sangtlah 

penting untuk ditanamkan, karena sebagai pencegah dan pemberantas berbagai 

macam perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma di masyarakat. Sehingga 

konsep pendidikan budi pekerti yang dipelopori oleh Ki Hadjar Dewantara 

sebagai tokoh pendidikan nasional juga mempunyai andil yang selaras sebagai 

pembentuk kepribadian manusia. Dimana beliau tidak hanya sebagai tokoh 

bangsa saja, tetapi juga sebagai bapak pendidikan di Indonesia yang menjadi 

tauladan bagi seluruh masyarakat. Ide-ide dan karya-karyanya telah menjadi 

panutan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.  

Menurut Ki Hadjar Dewantara dengan adanya pendidikan budi pekerti 

manusia itu menjadi manusia merdeka (berpribadi), yang dapat memerintah dan 

manguasai diri sendiri (mandiri, zelfbeheersching). Inilah manusia yang beradab 

dan itulah maksud dan tujuan dalam pendidikan dalam garis besarnya. Jadi 

pendidikan itu berkuasa untuk mengalahkan dasar-dasar dari jiwa manusia baik 

dalam arti melenyapkan dasar-dasar yang jahat, maupun dalam arti 

“neutraliseeren” (menutupi, mengurangi) tabiat-tabiat jahat yang biologis atau 

yang tak dapat lenyap sama sekali karena sudah menyatu dengan jiwa. 

                                                           
9
 Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum) (Jakarta : Bumi Aksara, 

1995), 8-9.  
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Karena dengan konsep tersebut, pendidikan dapat menumbuhkan 

kembangkan jiwa nasionalisme dan dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat 

bangsa, menjadi bangsa yang cerdas, tidak hanya pada cara berfikirnya, tetapi 

juga dalam hal kepribadian dan perilakunya. Sebab makna dari mendidik itu 

sendiri sejatinya tidak hanya dalam hal pencapaian ilmu pengetahuan saja, tetapi 

juga menuntun tumbuhnya budi pekerti dalam kehidupan, supaya kelak menjadi 

manusia yang beradap dan bersusila. 

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah “ Konsep Pendidikan 

Budi Pekerti Perspektif Ki Hajar Dewantara dan Relevansinya dengan Pendidikan 

Akhlak dalam Islam”.  

 

B. Fokus Penelitian  

Penelitian ini di fokuskan pada studi analisis pendidikan budi pekerti, 

konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dan pendidikan akhlak dalam Islam. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep pendidikan budi pekerti perspektif Ki Hajar Dewantara?  

2. Bagaimana relevansi konsep pendidikan budi pekerti perspektif Ki Hajar 

Dewantara dengan pendidikan Akhlak dalam Islam?  
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D. Tujuan Penelitian  

Sesui dengan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan konsep penidikan budi pekerti 

perspektif Ki Hajar Dewantara    

2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan relevansi konsep pendidikan budi 

pekerti perspektif Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan Akhlak dalam 

Islam  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan bagi 

penulis dan dapat memberikan sumbangan informasi bagi dunia Pendidikan, 

serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap  pengembangan 

pengetahuan pendidikan Budi Pekerti dan pendidikan akhlak dalam Islam.   

2. Manfaat secara praktis  

Sebagai bahan pertimbangan bagi para konseptor, perencana dan 

praktisi pendidikan bagi terciptanya hakekat, fungsi dan peran setiap usaha 

pendidikan khususnya bagi pendidikan Islam dan Pendidikan bangsa 

Indonesia. Dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak 

yang terkait, seperti:  
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1. Penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam hal penelitian, 

serta sebagai bahan refleksi bagi penulis dan pembaca dalam mewujudkan 

tujuan pendidikan yaitu membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur 

dan berakhlak mulia. 

2. Bagi para pendidik, dapat menambah wawasan, cakrawala pemikiran 

pendidikan Islam serta motivasi bagi orang tua sebagai pendidik utama 

dalam uapaya menanamkan dan menumbuh kembangkan budi pekerti 

yang luhur, serta berakhlak mulia.  

3. Bagi lembaga pendidikan, memberikan bahan referensi dan menjadikan 

masukan serta tolak ukur dan konstribusi keilmuan sehingga dapat 

digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga manapun.     

 

F. Telaah Pustaka  

Telaah pustaka pada penelitian ini, penulis merujuk pada skripsi dari 

seorang mahasiswa yang bernama Siti Bariroh dengan judul  “Pendidikan 

Budi Pekerti (Studi Komparasi Ki Hadjar Dewantara dan Muhammad 

Athiyah Al Abrasyi)”10. Hasil penelitian ini adalah pendidikan budi pekerti Ki 

Hadjar Dewantara adalah menyokong perkembangan peserta didik lahir dan 

batin, dari sifat kodratinya menuju arah peradaban dalam sifatnya yang 

umum. Sedangkan konsep pendidikan budi pekerti Muhammad Athiyah Al 

                                                           
10

 Siti Bariroh, “Pendidikan Budi Pekerti (Studi Komparasi Ki Hadjar Dewantara 
dan Muhammad Athiyah Al Abr a syi) (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014)  
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Abrasyi adalah Pendidikan budi pekerti dan akhlak merupakan ruh (jiwa) 

pendidikan Islam. Persamaan pemikiran Ki Hadjar Dan Athiyah yaitu 

pengembangan potensi, memperhatikan pendidikan jasmani dan keterampilan. 

Tujuan pendidikan budi pekerti adalah membentuk manusia yang berbudi 

pekerti luhur. Materi pendidikan budi pekerti diintegrasikan keseluruh mata 

pelajaran. Perbedaannya adalah penggunaan kata Ki Hadjar menggunakan 

kata budi Pekerti, sedangkan Athiyah menggunakan kata akhlak dan moral. 

Sumber pendidikan budi pekerti Ki Hadjar adalah adat istiadat, myten, 

legenda dan kitab suci agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Sedangkan 

Athiyah menggunakan syair, kisah-kisah tauladan Rasulullah SAW, Al 

Qur‟an dan Hadits. 

Milik Azmi Mustaqim (210309212) dengan judul “Konsep 

Pendidikan Humanisme Ki Hajar Dewantara Perspektif Pendidikan Islam”. 11 

Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) konsep manusia menurut pandangan Ki 

Hajar Dewantara ialah bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia, 

karena manusia memiliki akal budi yang berarti jiwa. Jiwa manusia 

merupakan diferensiasi kekuatan-kekuatan yang disebut “tritsakti” jiwa. 

Kekuatan itu adalah kekuatan pikiran, perasaan dan kehendak. kekuatan-

kekuatan itulah yang disebut dalam Islam sebagai potensi bawaan (fitrah) 

manusia; 2) Konsep pendidikan Humanisme menurut Ki Hajar Dewantara 

                                                           
11

 Azmi Mustaqim, “Konsep Pendidikan Humanisme Ki Ha ja r  Dewanta ra  Perspektif 

Pendidikan Islam” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014).  
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ialah bahwa pendidikan itu merupakan tuntunan terhadap jiwa peserta didik 

yang memiliki kodrat alami sebagai manusia. Kodrat alami itulah yang 

menjadikan pendidikan bertujuan untuk menjadikan peserta didik menjadi 

individu yang merdeka baik lahir dan batin, mandiri dan bermanfaat bagi 

masyarakat.  

Dari telaah penelitian terdahulu, persamaannya dengan penelitian 

penulis ini terletak pada pembahasan mengenai konsep pendidikan Ki Hajdar 

Dewantara, sedangkan perbedaannya terletak pada, jika peneliti terdahulu 

milik Siti Bariroh membahas tetang studi komparasi pendidikan Budi Pekerti 

antara Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Athiyah Al Abrasyi, sedangkan 

penelitian saya membahas tentang konsep pendidikan budi pekerti perspektif 

Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dengan pendidikan Akhlak dalam 

Islam. Kemudian jika dengan skripsi milik Azmi Mustaqim perbedaannya 

terletak pada pembahasan mengenai konsep pendidikan humanisme Ki Hajar 

Dewantara dilihat menurut kacamata Pendidikan Islam.  

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah 

dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan obyek penalitian berdasarkan 
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fakta-fakta yang tampak.
12

 Selain itu, semua yang dikumpulkan 

berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.
13

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yakni 

acuan dan rujukan dalam mengelola data dengan tolak ukur dari berbagai 

literatur, 
14

 maksudnya data-data dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka 

dari buku yang relevan dengan pembahasan. Telaah pustaka semacam ini 

biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari 

berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru atau dan 

atau untuk keperluan baru.
15

  

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini merupakan 

sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dikategorikan 

sebagai berikut:  

a. Sumber data primer, merupakan bahan utama atau rujukan utama dalam 

mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis 

penelitian tersebut. Adapun data primer yang penulis gunakan adalah:  

                                                           
12

 Hadari Nawawi dan Mimi Hartini, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1996), 73.  
13

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 11.  
14

 Nawawi dan Hartini, Penelitian Terapan, 23.  
15

 Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo, Pedoman Penulisan 

Skripsi STAIN Ponorogo (Ponorogo: STAIN Po Press, 2014), 55.  
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1) Ki Hajar Dewantara, Bagian Pertama; Pendidikan, Yogayakarta: 

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST-Press) bekerja sama 

dengan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 2013.  

2) Ki Hajar Dewantara, Bagian Kedua; Kebudayaan, Yogayakarta: 

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST-Press) bekerja sama 

dengan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 2013.  

b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain 

yang berkaitan dengan masalah dalam kajian ini, diantaranya adalah:  

1) Muhammad Rifa‟i, Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik 

hingga Modern, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.  

2) Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional 

Indonesia V, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.  

3) Djumhu dan H. Dana Suparta, Sejarah Pendidikan, Bandung: CV 

Ilmu, 1959.  

4) Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan, Jakarta: PT. Raja 

GrafindoPersada, 2001.  

5) Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional; Dari Budi Utomo Sampai 

Proklamasi 1908-1945, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.  

6) Saya Sasaki ShiraiShi, Pahlawan-Pahlawan Belia; Keluarga 

Indonesia dalam Politik, Jakarta: KPG, 2001. 
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7) Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan; Umum dan Agama Islam-

Ed Revisi-8, Jakarta: Rajawali Pers, 2009. 

8) Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2011.  

9) Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoritis-Filosofis dan 

Aplikatif-Normatif, Jakarta: Amzah, 2013. 

10) Hujair AH. Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, Membangun 

Masyarkat Madani Indonesia, Yogyakarta: Safaria Insania Press,2003. 

11) Samsul Nizar, Filasafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, 

Teoritis dan Praktis, Jakarta: Ciputuat Pers, 2002.   

12) Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 

2001.  

13) Muzayyin Arifin. Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2003.  

14) Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam, Yogyakarta: 

Teras, 2011. 

15) Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2002.  

3. Teknik Pengumpul Data 

Karena penelitian ini adalah kajian Pustaka (library research), maka 

dalam mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data literer 

yakni penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan obyek 
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pembahasan yang dimaksud.
16

 Peneliti mencari buku-buku dan kitab yang 

membahas tentang pendidikan budi pekerti, kemudian dihubungkan dengan 

pendidikan Islam. Setelah itu, data-data yang telah diperoleh akan diolah 

dengan merangkum dan menjelaskan bab-bab terkait untuk mendapatkan 

kesimpulan.
17

 

4. Analisis Data 

Data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari kitab, buku, 

majalah, jurnal, skripsi dan sebagainya, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode content analysis, yaitu analisis tentang isi dan pesan 

atau komunikasi.
18

 Analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkap 

isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada 

waktu buku itu ditulis.
19

  

Metode ini digunakan untuk menganalisis isi dan berusaha 

menjelaskan bangunan pemikiran tentang masalah yang dibahas dengan 

menggunakan proses berfikir induktif, deduktif dalam penarikan kesimpulan. 

Induktif yaitu proses berfikir yang berangkat dari fakta khusus atau peristiwa-

peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa khusus 

tersebut ditarik generalisasi yang besifat umum. Sedangkan deduktif yaitu 

                                                           
16

 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semeste, 

2003), 10.  
17

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 1990), 234.  
18

 Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1987), 

49.  
19

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2007), 72-73.  
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proses berfikir yang berangkat dari yang umum ditarik tolak dari pengetahuan 

itu hendak menilai suatu kajian yang khusus.
20

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini disusun sistematika yang terdiri dari lima bab 

yang saling berkaitan menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu: pada bab pertama 

adalah Pendahuluan. Bab ini merupakan pola dari keseluruhan isi skripsi yang 

terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian teori dan telaah hasil penelitian terdahulu, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan.  

Pada bab kedua diuraikan landasan teori tentang konsep pendidikan 

budi pekerti dan konsep pendidikan Islam, yang terdiri dari: pengertian 

pendidikan budi pekerti, tujuan pendidikan budi pekerti, ruang lingkup materi 

pendidikan budi pekerti, metode dan pendekatan pendidikan budi pekerti. 

Sedangkan untuk pendidikan akhlak dalam Islam, terdiri dari: pengertian 

pendidikan akhlak dalam Islam, tujuan pendidikan Islam, dasar pendidikan 

akhlak, ruang lingkup, dan metode pendidikannya.  

Pada bab ketiga pembahasan mengenai konsep pendidikan Budi Pekerti 

perspektif Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari:  Biografi, tentang Tamansiswa, 

maksud dan tujuan pendidikan budi pekerti, tingkatan psikologis-metodis, laku 

dan isi pengajaran, metode pendidikan serta sumber pendidikan.  

                                                           
20

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabet, 2005), 29.  
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Bab keempat mengenai analisis, dalam bab ini peneliti akan 

menganalisis tentang konsep pendidikan budi pekerti perspektif Ki Hajar 

Dewantara dan relevansinya dengan pendidikan akhlak dalam Islam.  

Kemudian untuk bab terakhir, yakni bab kelima berisi penutup. Bab ini 

merupakan inti dari keseluruhan skripsi, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-

saran.  
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BAB II 

KONSEP PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DAN  

PENDIDIKAN AKHLAK DALAM  ISLAM 

A. Pendidikan Budi Pekerti  

1. Pengertian Pendidikan Budi Pekerti 

Esensi dan makna dari budi pekerti sama dengan pendidikan moral 

dan pendidikan akhlak. Dalam konteks pendidikan di Indonesia pendidikan 

budi pekerti adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai yang luhur, yang 

bersumber dari budaya bangsa Indonesia dalam rangka membina kepribadian 

generasi muda.
21

 Dalam bahasa Sansekerta budi pekerti berarti tingkah laku, 

atau perbuatan yang sesuai denga akal sehat. Yaitu perbutaan yang sesuai 

dengan nilai-nilai, moralitas masyarakat yang terbentuk sebagai adat 

istiadat.
22

 

Pendidikan budi pekerti merupakan program pengajaran di sekolah 

yang bertujuan mengembangkan watak atau tabiat siswa dengan cara 

menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral 

dalam hidupnya melalui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin dan kerja sama 

yang menekankan ranah afektif (perasaan dan sikap) tanpa meninggalkan 

ranah kognitif (berfikir rasional) dan ranah skill/Psikomotorik (keterampilan, 

                                                           
21

 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Ka rakter  Perspektif Isla m (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2013), 13.  
22

 Sutardjo Adisusilo, Pembela ja ran Nila i Ka rkter  Konstruktivisme dan VCT Sebaga i 

Inovasi Pendeka tan Pembela ja ran Afktif ( Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), 55. 
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terampil mengolah data, mengemukakan pendapat dan kerja sama). Sementra 

itu, pengertian pendidikan budi pekerti menurut darf kurikulum berbasis 

kompetensi (2001) dapat ditinjau secara konsepsional dan operasional.  

a. Pengertian Pendidikan Budi Pekerti secara Konsepsional  

Pendidikan budi pekerti secara konsepsional mencakup hal-hal 

sebagai berikut:  

1) Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia 

seutuhnya yang berbudi pekerti luhur dalam segenap perannya 

sekarang dan masa yang akan datang.  

2) Upaya pembentukan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan 

perilaku peserta didik agar mereka mau dan mampu melaksanakan 

tugas-tugas hidupnya secara selaras, serasi, seimbang (lahir, batin, 

material spiritual dan sosial individual)  

3) Upaya pendidikan untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi 

seutuhnya yang berbudi pekerti luhur melalui kegiatan bimbingan, 

pembiasaan, pengajaran dan latihan serta keteladanan.
 23

 

b. Pengertian Pendidikan Budi Pekerti secara Operasional  

Menurut Heri Gunawan pengertian pendidikan budi pekerti secara 

operasional yaitu perilaku yang tercermin dalam kata, perbuatan, pikiran, 

sikap dan perasaan, keinginan dan hasil karya. Dalam hal ini budi pekerti 

                                                           
23

 Nurul Zuriah, Pendidikan Mora l dan Budi Peker ti da lam Perspektif Perubahan:  

Menggaga s P la fform Pendidikan Budi Peker ti seca ra  Konstektua l dan Futur istik  (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), 19-20.  
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diartikan sebagai sikap atau perilaku sehari-hari, baik individu, keluarga 

maupun masyarakat yang mengandung nilai-nilai yang adat istiadat, nilai 

persatuan kesatuan, integritas dan kesinambungan masa depan dalam 

suatu sistem nilai moral yang menjadi pedoman perilaku manusia untuk 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan bersumber pada falsafah 

pancasila, ajaran agama dan kebudayaan Indonesia.
24

  

2. Tujuan Pendidikan Budi Pekerti 

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, pendidikan 

budi pekerti yang terintegrasi dalam sejumlah mata pelajaran yang relevan 

dan tatanan serta iklim kehidupan social-kultural dunia persekolahan secara 

umum bertujuan untuk memfasilitasi siswa agar mampu menggunakan 

pengetahuan, mengkaji dan menginternalisasikan serta mempersonalisasikan 

nilai, mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan tumbuh dan 

berkembang, berakhlak mulia dalam diri manusia serta mewujudkannya 

dalam perilaku sehari - hari, dalam berbagai konteks sosial - budaya yang 

berbhinneka sepanjang hayat.
25

 

Pendidikan dan pengajaran merupakan suatu upaya untuk 

menumbuhkan serta mengembangkan kualitas perilaku peserta didik kearah 

yang lebih baik dan lebih maju. Tujuan dari pendidikan budi pekerti adalah 

menanamkan kesadaran terhadap nilai-nilai kebaikan dan keburukan, 

                                                           
24

 Heri Gunawan, P endidikan Ka rakter  Konsep Da n Implementa si (Bandung : 

Alfabeta, 2012), 13.  
25

 Nurul Zuriah, Pendidikan Mora l, 64-65.  
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sehingga diharapkan peserta didik yang sudah lulus meingkat perilaku 

kebaikannya dari waktu-kewaktu. 
26

 

Sedangkan tujuan pendidikan budi pekerti menurut Nurul Zuriah 

adalah sebagai berikut:  

a. Siswa memahami nilai-nilai budi pekerti di lingkungan keluarga, lokal, 

nasional dan internasional melalui adat-istiadat, hukum, undang-undang 

dan tatanan antar bwangsa.  

b. Siswa mampu mengambangkan watak atau tabiatnya secara konsisten 

dalam mengambil keputusan budi pekerti di tengah-tengah rumitnya 

kehidupan bermayarakat saat ini.  

c. Siswa mampu menghadapi masalah nyata dalam masyarakat secara 

rasional bagi pengambilan keputusan yang terbaik setelah melakukan 

pertimbangan sesuai dengan norma budi pekerti.  

d. Siswa mampu menggunakan pengalaman budi pekerti yang baik bagi 

pembentukan kesadaran dan pola perilaku yang berguna dan bertanggung 

jawab atas tindakannya.
27

  

3. Ruang Lingkup Materi Pendidikan Budi Pekerti   

Secara umum ruang lingkup pendidikan budi pekerti adalah 

penanaman dan pengembangan nilai, sikap dan perilaku peserta didik yang 

                                                           
26

 Ki Fudyartanta, Membangun Kepribadian dan Watak Bangsa Indonesia yang Harmonis 

dan Intergral (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 283.  
27

 Nurul Zuriah, Pendidikan Mora l, 67.  
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sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti luhur. Sehingga materi-materi 

pendidikan budi pekerti harus mengandung nilai-nilai budi pekerti luhur. 
28

  

Menurut Milan Rianto, yang dikutib oleh Nurul Zuriah, bahwa ruang lingkup 

materi pendidikan budi pekerti secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 

tiga hal nilai akhlak,
29

 yaitu sebagai berikut:  

a. Akhlak terhadap Tuhan yang Maha Esa 

Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan semua benda yang ada di 

sekeliling kita adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita 

sebagai makhluk ciptaan-Nya harus percaya dan wajib mengakui serta 

menyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa itu memang ada. Manusia 

sebagai makhluk mempunyai kewajiban kepada Khaliknya yaitu 

melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Perbuatan 

yang dilakukan karena perintahnya disebut ibadah. Banyak perbuatan baik 

yang merupakan ibadah. Ibadah yang bersifat umum seperti, tolong 

menolong dalam kebaikan, kasih sayang, bersikap ramah tamah dan 

sopan, bekerja keras dan lain sebagainya. sedangkan ibadah secara khusus 

adalah ibadah yang pelaksanaannya mempunyai tata-cara khusus, 

diantaranya adalah shalat, puasa, zakat dan haji.  

Selanjutnya kita juga dianjurkan untuk meminta tolong kepada 

Tuhan dengan cara berusaha dan berdoa. Ajaran agama menyebutkan, 

                                                           
28

 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai 

Problem Sosial (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 4.  
29

 Nurul Zuriah, Pendidikan Mora l, 27-32.  
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Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak 

mengubahnya, sehingga antara usaha dan do‟a itu harus seimbang.  

b. Akhlak terhadap Sesama Manusia  

Akhlak terhadap sesama manusia terdiri dari; 1) akhlak terhadap 

diri sendiri, yaitu dilakukan dengan memahami jati diri sendiri dan 

berbuat baik terhadap diri sendiri, 2) akhlak terhadap orang tua yaitu 

dengan menghormati dan mencintai orang tua serta taat dan patuh 

kepadanya, 3) terhadap orang yang lebih tua dengan cara bersikap hormat, 

menghargai dan mintalah saran, pendapat, petunjuk serta bimbingannya, 

4) akhlak terhadap sesama, yaitu melakukan tata karena dengan cara 

bertutur kata dan sopan santun yang baik, dan 5) akhlak terhadap orang 

yang lebih muda, yaitu dengan cara melindungi, menjada dan 

membimbingnya.  

c. Akhlak terhadap Lingkungan (Alam Sekitar)  

Manusia tidak mungkin bertahan hidup tanpa adanya dukungan 

lingkungan alam yang sesuai. Untuk itulah kita harus mematuhi aturan 

dan norma demi menjaga kelestarian dan keserasian hubungan antara 

manusia dengan alam sekitarnya. Tumbuhan-tumbuhan (flora) dan hewan-

hewan (fauna) sangat berguna bagi kehidupan manusia. Selain itu 

hubungan antara manusia dengan manusia dalam masyarakat ataupun 
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kelompok harus selaras dan simbang, karena manusia sebagai mankhluk 

sosial tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. 

4. Metode Pendidikan Budi Pekerti  

Metode dalam bahasa arab dikenal dengan istilah t}ari>qah yang berarti 

langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka metode itu harus 

diwujudkan dalam proses pendidikan, dalam rangka mengembangkan sikap 

mental dan kepribadian agar peserta didik menerima pelajaran dengan mudah, 

efektif dan dapat dicerna dengan baik. Jadi metode mengajar dapat diartikan 

sebagai cara yang dipergunakan oleh guru dalam pembelajaran peserta didik 

saat berlangsungnya proses pembelajaran.
30

 

Dalam keberhasialan pendidikan budi pekerti sangat dipengaruhi oleh 

ketepatan pendidik dalam memilih dan mengaplikasikan metode-metode yang 

akan digunakannya, karena apabila tidak tepat makna tujuan yang akan 

dicapai sulit untuk diperoleh. Metode menyangkut cara pendekatan dan 

penyampaian nilai-nilai hidup yang akan ditawarkan dan ditanamkan dalam 

diri anak.  

Menurut Paul Suparno, yang dikutip oleh Nurul Zuriah, ada beberapa 

metode yang ditawarkan atau digunakan untuk pendidikan budi pekerti ini, 

antara lain sebagai berikut:
31

 

                                                           
30

 Ramayulis, Ilmu P endidika n Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 184.  
31

 Nurul Zuriah, Pendidikan Mora l, 89-95   
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a. Metode Demokratis  

Metode demokratis menekankan pencarian secara bebas dan 

penghayatan nilai-nilai hidup dengan langsung melibatkan anak untuk 

menemukan nilai-nilai tersebut dalam pendampingan dan pengarahan 

guru. Anak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, pendapat, 

dan penilaian terhadap nilai-nilai yang ditemukan. Guru tidak bersikap 

sebagai pemberi informasi satu-satunya dalam menemukan nilai-nilai 

hidup yang dihayatinya. Guru berperan sebagai penjaga garis atau 

koridor dalam penemuan nilai-nilai hidup tersebut. Metode in dapat 

digunakan untuk menanamkan nilai-nilai diantaranya keterbukaan, 

kejujuran, penghargaan pada pendapat orang lain, sportivitas, kerendahan 

hati dan toleransi.  

b. Metode Pencarian Bersama  

Metode ini menekankan pada pencarian bersama yang melibatkan 

siswa dan guru. Pencarian bersama lebih berorientasi pada diskusi atas 

soal-soal yang aktual dalam masyarakat, di mana proses ini diharapkan 

menumbuhkan sikap berfikir logis, analisis, sistematis, argumentatif 

untuk dapat mengambil nilai hidup dari masalah yang diolah bersama. 

Melalui metode ini siswa diajak aktif mencari dan menemukan tema yang 

sedang berkembang dan menjadi perhatian bersama.  
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Selain menemukan nilai-nilai dari permasalahan yang diolah, 

anak juga diajak untuk secara kritis analitis mengolah sebab akibat dari 

permasalahan yang muncul tersebut. Anak diajak tidak cepat 

menyimpulkan apalagi mengambil sikap, namun dengan cermat dan hati-

hati melihat duduk permasalahan untuk sampai pada pengambilan sikap. 

c. Metode Siswa Aktif  

Metodi ini menekankan pada proses yang melibatkan anak sejak 

awal pembelajaran.  Guru memberikan pokok bahasan dan anak 

membuat pengamatan, pembahasan dan mengembangkan proses 

selanjutnya. Anak membuat pengamatan, pembahasan dan analisis 

samapai proses penyimpulan atas kegiatan mereka. Metode ini ingin 

mendorong anak untuk mempunyai kreativitas, ketelitian, kecintaan 

terhadap ilmu pengetahuan, kerja keras, kejujuran dan daya juang.  

d. Metode Keteladanan  

Proses pembentukan budi pekerti pada anak akan dimulai dengan 

melihat orang yang akan diteladani. Guru dapat menjadi tokoh idola dan 

panutan bagi anak. Dengan keteladanan guru dapat membimbing anak 

untuk membentuk sikap yang kokoh. Keselarasan antara kata dan 

tindakan dari guru akan amat berarti bagi seorang anak, demikian pula 

apabila terjadi ketidak-cocokan antara kata dan tindakan guru maka 
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perilaku anak juga akan tidak benar. Oleh karena itu dituntut ketulusan, 

keteguhan, kekonsistenan hidup seorang guru.  

e. Metode Live In  

Pengalaman adalah guru yang terbaik, dengan metode ini 

dimaksudkan agar anak mempunyai pengalaman hidup bersama orang 

lain dalam situasi yang sangat berbeda. Dengan pengalaman tersebut 

anak dapat mengenal lingkungan hidup yang berbeda dalam cara berfikir, 

tantangan, permasalahan, termasuk tentang nilai-nilai hidupnya, sehingga 

diharapkan nantinya tumbuh sikap toleran dan sosial yang lebih tinggi 

dalam hidup bersama di lingkungan masyarakat.  

f. Metode Penjernihan Nilai  

Latar belakang sosial kehidupan, pendidikan dan pengalaman 

dapat membawa perbedaan pemahaman dan penerapan nilai-nilai hidup. 

Adanya berbagai pandangan hidup dalam masyarakat membuat bingung 

seorang anak. Apabila kebingungan ini tidak mendapat pendampingan 

yang baik, ia akan mengalami pembelokan nilai hidup. Oleh karena itu, 

dibutuhkan proses penjernihan nilai dengan dialog afektif dalam bentuk 

sharing atau diskusi yang mendalam dan intensif. 
32

  

Selain metode yang ditawarkan oleh Paul Suparno tentang metode 

pendidikan budi pekerti, Zubaedi juga menawarkan model pembelajaran 

interaksional dan transaksi. Menurut Zubaedi proses penanaman niali-nilai 
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pendidikan budi pekerti yang cocok untuk digunakan di era modern adalah 

dengan model pembelajaran interaksi sosial dan transaksi. Model 

pembelajaran interaksional ini dilandaskan prinsip-prinsip yaitu dilakukan 

dengan cara melibatkan peserta didik secara aktif dalam belajar, yang 

didasarkan pada perbedaan individu, dalam proses pembelajaran seharusnya 

mengaitkan teori dengan praktik, dan dilakukan melalui diskusi atau kerja 

kelompok sehingga ada pengembangan komunikasi dan kerja sama dalam 

belajar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keberanian peserta didik dalam 

mengambil resiko dan mengambil pelajaran dari kesalahan. Hal ini bisa 

dilakukan dengan meningkatkan pembelajaran dengan permainan yang 

disesuaikan dengan pelajaran taraf kognitif dan masih dalam taraf kongkrit.
33

 

5. Pendekatan Pendidikan Budi Pekerti 

Menurut Teuku Ramli, mengutip teori Superka dalam pendidikan budi 

pekerti terdapat lima pendekatan. Superka merangkum kelima pendekatan 

tersebut sebagai berikut:  

a. Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach) adalah suatu 

pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial 

dalam diri siswa.  

b. Pendekatan perkembangan moral kognitif (cognitive moral development 

approach) adalah pendekatan yang karakteristiknya memberikan 
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penekanan pada aspek kognitif dan perkembangannya. Pendekatan ini 

mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan 

dalam membuat keputusan-keputusan moral. 

c. Pendekatan analisis nilai (values analysis approach) adalah pendekatan 

yang memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa 

untuk berpikir logis, dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan 

dengan nilai-nilai sosial.  

d. Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach) adalah 

pendekatan yang memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam 

mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan 

kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri.  

e. Pendekatan pembelajaran berbuat (action learning approach) adalah 

pendekatan yang memberi penekanan pada usaha memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, 

baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu 

kelompok.
34

 

B. Konsep Pendidikan Akhlak dalam Islam   

1. Pengertian Pendidikan Akhlak dalam Islam  

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang secara khas memiliki 

ciri Islami, berbeda dengan konsep pendidikan lain yang kajiannya lebih 
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memfokuskan pada pemberdayaan umat berdasarkan al-Qur‟an dan al-Hadits. 

Artinya kajian pendidikan Islam bukan sekedar menyangkut aspek normatif 

ajaran Islam, tetapi juga dalam terapannya dalam ragam materi, institusi, 

budaya, nilai dan dampaknya terhadap pemberdayaan umat. Oleh karena itu, 

pemahaman tentang materi, institusi, kultur dan sistem pendidikan merupakan 

satu kesatuan yang holistik, bukan persial, dalam mengembangkan sumber 

daya manusia yang beriman, berislam, dan berihsan. 
35

 

a. Pengertian Pendidikan  

Istilah pendidikan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata 

“didik” dengan memberinya awalan “pe” dan akhiran “an”,  mengandung 

arti “perbuatan” (hal, cara dan sebagainya). Istilah pendidikan ini semula 

berasal dari bahasa Yunani yaitu “paedagogie” yang berarti bimbingan 

yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam 

bahasa Inggris “education” yang berarti pengembangan atau bimbingan.
36

 

Dalam wacana ke-Islaman, istilah pendidikan dalam konteks pada 

umumnya mengacu pada term al-tarbiyah, al-ta’di>b dan al-ta’li>m.37
 

Ketiga istilah tersebut dengan pengertian sebagai berikut:  
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1)  Al-Tarbiyah 

Menurut mu’jam (kamus) kebahasaan, kata al-tarbiyah 

memiliki tiga akar kebahasaan, yaitu:  

a) Tarbiyah berasal dari raba>, yarbu, tarbiyatan yang memiliki makna 

tambah (zad) dan berkembang (numu). Sedangkan secara istilah 

al-tarbiyah dapat berarti proses menumbuhkan dan 

mengembangkan apa yang ada pada diri peserta didik, baik secara 

fisik, psikis, social maupun spiritual.  

b) Raba>, yurbi, tarbiyatan, yang memiliki makna tumbuh (nasya>) dan 

menjadi besar atau dewasa. Dengan mengacu kepada kata yang 

kedua ini, maka tarbiyah berarti usaha menumbuhkan dan 

mendewasakan peserta didik, baik secara fisik, sosial maupun 

spiritual.  

c) Rabba, yarubbu, tarbiyatan, yang mengandung arti memperbaiki, 

(ashlaha), menguasai urusan, memelihara dan merawat, 

memperindah, memberi makna, mengasuh, memiliki, mengatur 

dan menjaga kelestarian maupun eksistensinya. Dengan 

menggunakan kata yang ketiga ini, maka tarbiyah berarti usaha 

memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki dan mengatur 
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kehidupan peserta didik, agar dapat survive lebih baik dalam 

kehidupannya.
38

  

2) Al-Ta’li >m 

Kata ta’li >m merupakan masdar dari kata ‘allama yang berarti 

pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, 

pengetahuan dan ketrampilan. Penunjukan kata ta’li >m pada pengertian 

pendidikan ini, sesuai dengan firman Allah Swt.:   

َاء  َآ َ  َ َ َ  َ  ْم َاء  َ ِنُ  ِو   َََ ااَ  اامَ  َِ َ  ِ  َ َ ى َ َ َ ُه م   َُ  ُكَ َها اَأ ْم  -َ اِآِ  َ  ُك ُن م  ِإن َهَُؤاء بَِأ
٣١- 

 
artinya : 

“ Dan Dia mengajarkan („allama) kepada Adam nama-nama 

(benda-benda seluruhnya), kemudian mengemukakannya kepada para 

malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah Kepada-Ku nama benda-

benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar”. (Q.S. al-

Baqarah (2) ayat 31)
39

 

Berdasarkan pengertian yang ditawarkan dari kata ta’li >m dan 

ayat di atas, terlihat pengertian pendidikan yang dimaksud 

mengandung makna yang terlalu sempit. Pengertian ta’lim hanya 

sebatas proses pentransferan seperangkat nilai antara manusia. Ia 

hanya dituntut untuk menguasai nilai yang ditransfer secara kognitif 

dan psikomotorik, akan tetapi tidak dituntut pada domain afektif. Ia 

hanya sekedar memberi tahu atau memberi pengetahuan, tidak 
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mengandung arti pembinaan kepribadian, karena sedikit sekali 

kemungkinan ke arah menentukan kepriadian yang disebabkan 

pemberian pengetahuan.
40

 

3) At-Ta’di >b 

Kata al-ta’di >b berasal dari kata addaba, yuaddibu, ta’di>ban, 

yang dapat berarti education (pendidikan), discipline (disiplin, patuh 

dan tunduk pada aturan), punishment (peringatan atau hukuman) dan 

chastisement (hukuman-penyucian). Kata al-ta’di >b berasal dari kata 

adab yang berarti beradab, bersopan santun, tata krama, adab, budi 

pekerti, akhlak, moral dan etika.
41

 

Sedangkan kata addaba yang berarti pendidikan menurut Ibnu 

Manzhur merupakan padanan kata ’allama dan oleh Az-Zajjaz 

dikatakan sebagai cara Tuhan mengajar nabi-Nya. Masdar addaba 

yakni ta’di >b yang telah diterjemahkan sebagai pendidikan yang 

mempunyai arti sama dan kita dapat rekanan konseptualnya didalam 

istilah ta’li>m.
42

 

Selanjutnya pada masa sekarang ini, istilah yang paling popular 

dipakai orang adalah ‚tarbiyah‛, karena menurut M. Athhiyah al-Abrasyi 

term tersebut mencakup keseluruhan kegiatan pendidikan, tarbiyah 

merupakan upaya yang mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih 
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sempurna etika, sistematis dalam berfikir, memiliki ketajaman intuisi, giat 

dalam berkreasi, memiliki toleransi pada yang lain, berkompetensi dalam 

mengungkap bahasa lisan dan tulisan, serta memiliki beberapa keterampilan. 

Sedangkan istilah yang lain merupakan bagian dari kegiatan tarbiyah. Dengan 

demikian maka istilah pendidikan Islam disebut Tarbiyah Islamiyah.
43

 

Pengertian pendidikan menurut istilah cukup beraneka ragam dan 

bermacam-macam yang sudah dinyatakan pakar pendidikan Islam, 

sebagaimana pendapat dalam dataran etimologi. Syed Muhammad al-Naquid 

al-Attas memberikan konsepnya yaitu: sekiranya kita ditanya apakah 

pendidikan itu? Maka dapat dikemukakan sebuah jawaban sederhana: 

pendidikan adalah suatu proses penananman sesuatu ke dalam diri manusia. 

Ada tiga yang dapat diambil dari jawaban tersebut, yaitu: proses, kandungan 

dan penerima. Maknanya “proses” adalah penanaman sebuah pendidikan yang 

mengandung sebuah metode dan adanya sistem yang komperhensif dengan 

cara bertahap dan berkelanjutan. Dan “sesuatu” disini dimaksudkan pada 

kandungan, nilai yang ditanamkan yaitu berupa nilai yang haqiqi dan diyakini 

kebenarannya yang sesuai dengan konsep yang ada dalam agama Islam yang 

tercermin dalam al-Qur‟an. Hal ini didasarkan dari asumsi bahwa semua ilmu 

bersumber dan datang dari Allah Swt., sedangkan “diri manusia” adalah 

penerima proses dan kandungan tersebut yang tak lain adalah peserta didik.
44
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Sedangkan pengertian dari pendidikan Islam itu sendiri adalah upaya 

membimbing, mengarahkan dan membina peserta didik yang dilakukan secara 

sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan 

nilai-nilai ajaran Islam.
45

  

b. Pengertian Akhlak  

Secara etimologi kata akhlak  berasal dari bahasa Arab ‚akhlaq‛, 

merupakan bentuk jamak dari kata ‚khulu>q‛, yang berarti tabiat, budi pekerti, 

kebiasaan.
46

 Kata ‚khulu>q‛ mengandung segi-segi kesesuaian dengan kata 

“khalqun” yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan ‚Kha>liq‛ 

(pencipta), dan ‚makhlu>q‛ (yang diciptakan). Hal ini mengandung makna 

bahwa rumusan pengertian ‚akhlaq‛ timbul sebagai media yang 

memungkinkan adanya hubungan baik antara Kha>liq dengan makhlu>q, dan 

antara makhluq yang satu dengan makhluq yang lain. Di samping itu, sumber 

akhlak adalah dari khaliq (Allah Swt) dan juga dari makhluq-Nya (Nabi 

Muhammad Saw).
47

  

Adapun definisi akhlak menurut para ahli adalah sebagai berikut:  

1) Menurut al-Ghazali dalam kitab Ihya‟nya adalah : 
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اخ ق  نارة  ن هي   اا فس راسخ    ها تصد راا عاا بسه ا   يس  من غر 
.حاج  اى      ر ي 

  

“Al-Khuluk ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan 

macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan”.
 
48

 

 

2) Menurut pendapat Ibnu Maskawaih 

Akhlak adalah keadaan jiwa yang dari padanya keluar perbuatan-

perbuatan tanpa pikiran dan pertimbangannya.
49

 Akhlak itu timbul dan 

tumbuh dari dalam jiwa kemudian berbuah ke segenap anggota 

meneggerakkan amal-amal serta menghasilkan sifat-sifat yang baik dan 

utama dan menjauhi segala yang buruk dan tercela. Pemupukan agar dia 

bersemi dan subur ialah berupa humanity dan imani, yaitu kemanusiaan 

dan keimanan yang kedua-duanya ini bersama menuju perbuatan.
50

  

Sedangkan menurut istilah Prof Ahmad Amin mengatakan bahwa 

akhlak ialah kebisaan atau kehendak. Ini berarti bahwa kehendak itu bila 

dibiasakan akan sesuatu maka kebiasaannya disebut akhlak. Kehendak 

ialah ketentuan dari berbagai keinginan manusia setelah bimbang. 

Sedangkan kebiasaan ialah perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah 

melakukannya.
51
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Dari pengertian pendidikan dan akhlak di atas dapat dipahami bahwa 

pendidikan akhlak adalah suatu proses menumbuhkembangkan fitrah manusia 

dengan dasar-dasar akhlak, keutamaan perangai dan tabiat yang diharapkan 

dimiliki dan diterapkan pada diri manusia serta menjadi adat kebiasaan. Untuk 

menguatkan pendidikan akhlak tersebut dengan memperluas pikiran, 

berkawan dengan orang yang terpilih, membaca dan menyelidiki para 

pahlawan yang berfikiran luar biasa dan yang lebih penting adalah memberi 

dorongan agar mewajibkan seseorang melakukan perbuatan yang baik. 

Pendidikan akhlak adalah suatu proses pembinaan, penanaman, dan 

pengajaran, pada manusia dengan tujuan menciptakan dan mensukseskan  

tujuan tertinggi agama Islam, yaitu kebahagiaan dua kampung (dunia dan 

akhirat), kesempurnaan jiwa masyarakat, mendapat keridlaan, keamanan, 

rahmat, dan mendapat kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah SWT yang 

berlaku pada orang-orang yang baik dan bertaqwa.
52

  

2. Dasar Pendidikan Akhlak  

Dasar pendidikan akhlak adalah al-Qur‟an dan al-Hadits, karena 

akhlak merupakan sistem moral yang bertitik pada ajaran Islam. Al-Qur‟an 

dan al-Hadits sebagai pedoman hidup umat Islam menjelaskan kriteria baik 

dan buruknya suatu perbuatan. Al-Qur‟an sebagai dasar akhlak menjelaskan 

tentang kebaikan Rasulullah Saw. sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. 
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maka selaku umat Islam sebagai penganut Rasulullah Saw. sebagai teladan 

bagi seluruh umat manusia, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. 

33/Al-Ahzab : 21 : 

َ  اما ِخَ  َ ذََكَ  اَه َكِثيَم ًا َ ٌة َحَسَ ٌ  ّاَ نم َكاَن يََ مُج ما اَه َ ااميََ م  .َاَ دم َكاَن َاُ  م ي َرُس مِا اِه اُسم

Artinya:  

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (Q.S. al-Ahzab : 

21)
53

  

 
Berdasarkan ayat tersebut di atas dijelaskan bahwasannya terdapat suri 

teladan yang baik, yaitu dalam diri Rasulullah SAW yang telah dibekali 

akhlak yang mulia dan luhur. Selanjutnya juga dalam Q.S. 68/Al-Qalam : 4 : 

  .َ اَِ َ  َاَع ى ُخُ ٍق َ ِ يم ٍ 

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur.” 

(Q.S. al-Qalam : 4)
54

  

 
Bahwasannya Nabi Muhammad SAW dalam ayat tersebut dinilai 

sebagai seseorang yang berakhlak agung (mulia). 

Di dalam hadits juga disebutkan tentang betapa pentingnya akhlak di 

dalam kehidupan manusia. Bahkan diutusnya rasul adalah dalam rangka 

menyempurnakan akhlak yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah Saw., 

bahwa : 
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حدث ا  يد ااعزيز ين ح د  ن ح د بن  ج   ن اا ع اع :  ن  ند اه حد ثي   سعيدبن م ص ر  اا 
ر اه ).اما بعثت أ م   اح ااخ ق:   . اا رس ا اه  ا: بن ح    ن    اح  ن   ه ي ة  اا 

   (امد

“Dari Abdullah menceritakan Abi Said bin Mansur berkata : 

menceritakan Abdul Aziz bin Muhammad dari Muhammad bin „Ijlan dari 
Qo‟qo‟ bin Hakim dari Abi Shalih dari Abi Hurairoh berkata Rasulullah SAW 

bersabda : Sesungguhnya Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak 

yang mulia”.
55

 (H.R.Ahmad) 
 

Berdasarkan hadits tersebut di atas memberikan pengertian tentang 

pentingnya pendidikan akhlak dalam kehidupan manusia, di mana dengan 

pendidikan akhlak yang diberikan dan disampaikan kepada manusia tentunya 

akan menghasilkan orang-orang yang bermoral, laki-laki maupun perempuan, 

memiliki jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang benar dan 

akhlak yang tinggi, mengetahui arti kewajiban dan pelaksanaannya, 

menghormati hak-hak manusia, mengetahui perbedaan buruk dan baik, 

memilih satu fadhilah karena cinta pada fadhilah, menghindari suatu 

perbuatan yang tercela dan mengingat Tuhan dalam setiap pekerjaan yang 

mereka lakukan. 

3. Tujuan Pendidikan Akhlak dalam Islam.  

Tujuan pokok dari pendidikan Islam adalah mendidik budi pekerti dan 

pembentukan jiwa. Pendidikan yang diberikan kepada anak didik haruslah 

mengandung pelajaran-pelajaran akhlak. Setiap pendidik haruslah 
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memikirkan akhlak dan memikirkan akhlak keagamaan sebelum yang lain-

lainnya karena akhlak keagamaan adalah akhlak yang tertinggi, sedangkan 

akhlak yang mulia itu adalah tiang dari pendidikan Islam. 

Dalam tujuan pendidikan akhlak dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu : 

a. Tujuan Umum 

Menurut Barnawy Umari, bahwa tujuan pendidikan akhlak secara 

umum meliputi : 

1) Supaya dapat terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji serta 

menghindari yang buruk, jelek, hina dan tercela. 

2) Supaya perhubungan kita dengan Allah SWT dan dengan sesama 

makhluk selalu terpelihara dengan baik dan harmonis.
56

  

Menurut Ali Hasan bahwa tujuan pokok akhlak adalah agar setiap 

orang berbudi (berakhlak), bertingkah laku (tabiat) berperangai atau 

beradat istiadat yang baik atau yang sesuai dengan ajaran Islam.
57

  

b. Tujuan Khusus 

Adapun secara spesifik pendidikan akhlak bertujuan : 

1) Menumbuhkan pembentukan kebiasaan berakhlak mulia da beradat 

kebiasaan yang baik 
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2) Memantapkan rasa keagamaan pada siswa, membiasakan diri 

berpegang pada akhlak mulia dan membenci akhlak yang rendah. 

3) Membiasakan siswa bersikap rela, optimis, percaya diri, emosi, tahan 

menderita dan sabar. 

4) Membimbing siswa ke arah dikap yang sehat dan dapat membantu 

mereka berinteraksi sosial yang baik, mencintai kebaikan untuk orang 

lain, suka menolong, sayang kepada yang lemah, dan menghargai 

orang lain. 

5) Membiasakan siswa bersopan santun dalam berbicara dan bergaul baik 

di sekolah maupun di luar sekolah. 

6) Selalu tekun beribaah dan mendekatkan diri kepada Allah dan 

bermuamalah yang baik.
58

  

Adapun menurut Muhammad „Athiyyah Al-Abrasyi menjelaskan 

tujuan dari pendidikan moral dan akhlak dalam Islam adalah membentuk 

orang-orang yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam bicara dan 

mulia dalam bertingkah laku dan perangai, bersifat bijaksana, sempurna, 

sopan dan beradab, ikhlas, jujur dan suci. Jiwa dari pendidikan Islam 

adalah pendidikan moral dan akhlak.
59
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Dijelaskan juga menurut Ahmad Amin, bahwasannya tujuan 

pendidikan akhlak (etika) bukan hanya mengetahui pandangan atau teori, 

bahkan setengah dari tujuan itu adalah mempengaruhi dan mendorong 

kehendak kita supaya membentuk hidup suci dan menghasilkan kebaikan 

dan kesempurnaan dan memberi faedah kepada sesama manusia, maka 

etika itu adalah mendorong kehendak agar berbuat baik, akan tetapi ia 

tidak selalu berhasil kalau tidak ditaati oleh kesucian manusia.
60

  

4. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak  

Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa dalam garis besarnya akhlak 

terbagi dalam dua bagian, pertama adalah akhlak terhadap Allah/Khaliq 

(pencipta) dan kedua adalah akhlak terhadap makhluknya (semua ciptaan 

Allah).
61

 Dan ruang lingkup pendidikan akhlak, di antaranya adalah : 

a. Akhlak Terhadap Allah Swt. 

Akhlak kepada Allah Swt. dapat diartikan sebagai sikap/perbuatan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan 

yang Khaliq,
62

 seperti mentauhidkan Allah dengan menghindari syirik, 

bertaqwa kepada-Nya, memohon pertolongan kepadanya melalui berdo‟a, 
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berdzikir, di waktu siang atau  pun malam, baik dalam keadaan berdiri, 

duduk atau pun berbaring dan bertawakkal kepada-Nya. 

Dalam hal ini, setidaknya ada empat alasan mengapa manusia 

perlu berakhlak kepada Allah : 

1) Karena Allah yang telah menciptakan manusia dan menciptakan 

manusia di air yang ditumpahkan keluar dari antara tulang punggung 

dan tulang rusuk. (lihat: Q.S. al-Thariq : 5-7). Dalam ayat lain, Allah 

menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah yang kemudian 

diproses menjadi benih yang disimpan dalam tempat yang kokoh 

(rahim) setelah ia menjadi segumpal darah, daging, dijadikan tulang 

dan dibalut dengan daging, dan selanjutnya diberikan ruh. (lihat: Q.S. 

Al-Mu‟minun : 12-13) 

2) Karena Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera, 

berupa pendengaran, penglihatan, akal, pikiran dan hati sanubari. Di 

samping anggota badan yang kokoh dan sempurna pada manusia. 

3) Karena Allah lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana 

yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan 

makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang dan 

ternak dan lain sebagainya. (lihat: Q.S.al Jatsiah : 12-13) 
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4)  Allah lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya 

kemampuan untuk menguasai daratan dan lautan. (lihat: Q.S. al-Isra‟ : 

70)
63

  

 

 

b. Akhlak Terhadap Sesama Manusia 

Akhlak terhadap sesama manusia,antara lain meliputi akhlak 

terhadap Rasul, orang tua (ayah dan ibu), guru, tetangga dan masyarakat 

1) Akhlak terhadap Rasulullah, akhlak karimah kepada Rasulullah adalah 

taat dan cinta kepadanya, mentaati Rasulullah berarti melaksanakan 

segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini semua telah 

dituangkan dalam hadits (sunnah) beliau yang berwujud ucapan, 

perbuatan dan penetapannya.  

2) Akhlak terhadap orang tua (ayah dan ibu), wajib bagi umat Islam 

untuk menghormati kedua orang tuanya, yaitu dengan berbakti, 

mentaati perintahnya dan berbuat baik kepada keluarganya, di 

antaranya : 

a) Berbicara dengan perkataan yang baik.  

b) Membantu orang tua (ayah dan ibu) 

3) Akhlak terhadap guru, akhlakul karimah kepada guru di antaranya 

dengan menghormatinya, berlaku sopan di hadapannya, mematuhi 
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perintah-perintahnya, baik itu di hadapannya ataupun di belakangnya, 

karena guru adalahspiritual father  atau bapak rohani bagi seorang 

murid, yaitu yang memberi santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan 

akhlak dan membenarkannya. 

 

4) Akhlak terhadap tetangga dan masyarakat, pentingnya akhlak tidak 

terbatas pada perorangan saja, tetapi penting untuk bertetangga, 

masyarakat, umat dan kemanusiaan seluruhnya. Di antaranya akhlak 

terhadap tetangga dan masyarakat adalah saling tolong menolong, 

saling menghormati, persaudaraan, pemurah, penyantun, menepati 

janji, berkata sopan dan berlaku adil.
64

 

c. Akhlak Terhadap Lingkungan 

Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu 

yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun 

benda-benda tidak bernyawa.  

Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Qur‟an terhadap 

lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifaan 

menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia 

terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, 

                                                           
64

 Ibn Kamdun, http://makalah-ibnu.blogspot.com/2011/02/pendidikan-akhlak.html, 

diakses pada kamis, 13 Agustus 2015, pukuk 10.30 WIB.  

http://makalah-ibnu.blogspot.com/2011/02/pendidikan-akhlak.html


47 

 

 

pemeliharaan, serta bimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan 

penciptaannya.
65

  

5. Metode Pendidikan Akhlak 

Dalam buku Daur al-Bait fi Tarbiyah ath-Thifl al-Muslim, karangan 

Khatib Ahmad Santhut yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 

membagi metode pendidikan moral/akhlak ke dalam 5 bagian, di antaranya 

adalah :  

a.  Keteladanan 

Metode ini merupakan metode terbaik dalam pendidikan akhlak. 

Keteladanan selalu menuntut sikap yang konsisten serta kontinyu, baik 

dalam perbuatan maupun budi pekerti yang luhur. 

b. Dengan memberikan tuntunan 

Yang dimaksud di sini adalah dengan memberikan hukuman atas 

perbuatan anak atau perbuatan orang lain yang berlangsung di 

hadapannya, baik itu perbuatan terpuji atau tidak terpuji menurut 

pandangan al-Qur‟an dan Sunnah. 

c. Dengan kisah-kisah sejarah 

Islam memperhatikan kecenderungan alami manusia untuk 

mendengarkan kisah-kisah sejarah. Di antaranya adalah kisah-kisah para 

Nabi, kisah orang yang durhaka terhadap risalah kenabian serta balasan 
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yang ditimpakan kepada mereka. al-Qur‟an telah menggunakan kisah 

untuk segala aspek pendidikan termasuk juga pendidikan akhlak. 

d. Memberikan dorongan dan menanamkan rasa takut (pada Allah) 

Tuntunan yang disertai motivasi dan menakut-nakuti yang 

disandarkan pada keteladanan yang baik mendorong anak untuk menyerap 

perbuatan-perbuatan terpuji, bahkan akan menjadi perwatakannya. 

e. Memupuk hati nurani 

Pendidikan akhlak tidak dapat mencapai sasarannya tanpa disertai 

pemupukan hati nurani yang merupakan kekuatan dari dalam manusia, 

yang dapat menilai baik buruk suatu perbuatan. Bila hati nurani 

merasakan senang terhadap perbuatan tersebut, dia akan merespon dengan 

baik, bila hati nurani merasakan sakit dan menyesal terhadap suatu 

perbuatan, ia pun akan merespon dengan buruk.
66
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BAB III 

KONSEP PENDIDIKAN BUDI PEKERTI PERSPEKTIF  

KI HAJAR DEWANTARA  

a. Biografi Ki Hajar Dewantara 

1. Perjalan Hidup Dan Latar Belakang Pendidikannya 

Ki Hajar Dewantara, yang semula bernama R.M Suwardi 

Suryaningrat, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau lahir dari 

keluarga bangsawan (cucu Pakualam III), yang meninggalkan 

kebangsawanannya untuk terjun dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia 

dan berjuang memperbaiki nasib rakyat.
67

  

Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian 

demi kepentingan bangsanya. Sejak kecil Suwardi telah dididik dalam suasana 

relegius dan dilatih untuk mendalami soal-soal sastra dan kesenian lainnya. 

Maka ketika ia sudah dewasa ia sangat menyukai dan mahir dalam bidang 

tersebut.
68

  

Selain pendidikan agama, Suwardi juga mendapatkan pendidikan 

umum seperti halnya semua putera di keluarga keraton, mereka semua juga 

mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan dasar Suwardi ditempuh di 

ELS (Europeesche Lagere School). Ini adalah sekolah dasar pada masa 
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pemerintahan Belanda di Indonesia. ELS menggunakan bahasa Belanda 

sebagai bahasa pengantar. Awalnya, sekolah dasar ini hanya terbuka bagi 

warga Belanda di Hindia-Belanda. Namun, sejak tahun 1903, kesempatan 

belajar juga diberikan kepada orang-orang pribumi yang mampu dan warga 

Tionghoa.
69

 

Setelah beliau menamatkan Sekolah Dasar di ELS (Sekolah Dasar 

Belanda), kemudian beliau masuk STOVIA, tetapi tidak sampai tamat. 

Sekolah ini beliau tinggalkan karena kekurangan biaya. Di samping itu, beliau 

banyak mendapat pelajaran kesenian Jawa dari ayahnya. 
70

 

Walaupun beliau tidak dapat menyelesaikan studinya di STOVIA, 

tetapi beliau memperoleh banyak pengalaman baru sebagai mahasiswa 

STOVIA. Pada tahun 1909 setelah Suwardi dikeluarkan dari STOVIA, 

kemudian beliau bekerja sebagai analisis pada pabrik gula di Bojong 

Kalibogor Banyumas. Kemudian beliau kembali lagi ke Yogyakarta pada 

tahun 1911 dan bekerja pada apotik Rathkamp.
71

 Walaupun beliau putus 

sekolah dan gagal dalam menimba ilmu, tetapi beliau tidak putus semangat. 

Perhatian beliau alihkan pada bidang jurnalistik. Dalam persurat kabaran 

inilah semangat dan jiwa nasionalisme beliau semakin tumbuh dan 
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berkembang. Sehingga beliau pun terjun ke dalam arus perjuangan demi 

kemajuan dan kemerdekaan bangsa dan rakyatnya.  

Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang sangat berjasa di bidang 

pendidikan dan beliaulah yang mendirikan Perguruan Nasional Tamansiswa 

pada tahun 1922. Karena jasanya yang sangat besar dalam bidang pendidikan, 

maka sampai sekarang hari lahirnya yaitu 2 Mei diperingati sebagai hari 

Pendidikan Nasional.
72

 

Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar pernah menjabat beberapa 

jabatan penting di pemerintahan, yaitu Menteri Pendidikan, Pengajaran dan 

Kebudayaan RI yang pertama, anggota dan wakil Ketua DPA, anggota 

Parlemen dan mendapatkan gelar “Doktor Honoris Causa” dalam Ilmu 

Kebudayaan dari Universitas Gajah Mada.   

Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 di 

Yogyakarta. Beliau telah memberikan karya terbaiknya kepada nusa dan 

bangsa. Semboyan “Tut Wuri Handayani” diabadikan sebagai lambang dan 

semboyan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Replubik Indonesia.
73

 

2. Perjalanan Karir dan Sosio Kultural Ki Hajar Dewantara  

Ki Hajar Dewantara memulai karir perjuangannya di lapangan 

jurnalistik, yang dipergunakan sebagai alat memberikan pendidikan politik 

kepada rakyat, melalui tulisan-tulisannya yang berisi cita-cita perjuangannya. 
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Karir jurnalistik dimulai di Yogyakarta sebagai pembantu harian “Sedyo 

Utomo” dan harian bahasa Belanda “Maidden Java” di Semarang, kemudian 

dipindah ke Bandung menjadi koresponden “De Expres” yang dipimpin oleh 

Douwes Dekker. Di samping itu, juga menjadi anggota redaksi harian “Kaum 

Muda” dibawah pimpinan A.H Wigyadi Sastro, pembantu “Utusan Hindia” di 

Surabaya di bawah pimpinan H.O.S Cokroaminoto, dan membantu “Cahaya 

Timur” di Malang di bawah pimpinan Joyo Sudiro. Kemudian turut mengasuh 

majalah “Het Tijdschrift” yang dipimpin oleh Douwes Dekker.
74

 

Bersama-sama dengan Dr. Douwes Dekker dan Dr. Cipto 

Mangunkusumo, mereka mendirikan partai politik “Indische Partij” (IP). 

Namanya terkenal menjelang peringatan 100 tahun kemerdekaan pemerintah 

Belanda (1913). Ketika itu, rakyat Indonesia diminta mengumpulkan uang 

guna merayakan hari kemerdekaan Belanda. Hal ini ditentangnya. Kemudian 

melahirkan karangan yang berjudul Als Iks Eens Ean Nederander  (Andai saya 

seorang Belanda), yang di muat dalam surat kabar De Express milik Douwes 

Dekker yang antara lain berbunyi:  

“Seandainya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelanggarakan pesta-pesta 

kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaanya. Sejajar 

dengan jalan piker itu, bukan saja tidak adil, melainkan juga tidak pantas menyuruh 

si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk 

menyelanggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka dan sekarang kita 

garuk pula kantungnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu! Kalau akau 

seorang Belanda. Apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku 

terutama ialah kenyataan bahwa bangsa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu 

perbuatan yang ia sendiri tidak ada kepentingan sedikitpun.”75
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Hal tersebut tidak hanya membuat geger pemerintahan Belanda di 

Indonesia, tetapi juga pemerintahan Belanda di Negara asalnya. Karena 

tulisan itu, IP dibubarkan oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Ki Hajar 

Dewantara pun di buang di Bangka, Dr. Cipto Mangunkusumo ke Banda 

Neira, Dr. Douwes Dekker ke Kupang. Atas permintaannya, mereka lalu 

dibuang ke Negeri Belanda pada 6 September 1913. Akan tetapi dalam 

pembuangan ini Ki Hajar Dewantara justru dapat menggunakan waktu yang 

sebaik-baiknya untuk mempelajari masalah pendidikan dan pengajaran. 

Sesudah 4 tahun di negeri Belanda utusan pembuangan dicabut. Namun, baru 

pada 1919 mereka dapat pulang ke Indonesia.  

Setelah sampai di tanah air, beliau bertiga meneruskan perjuangannya. 

Akan tetapi, mereka tidak pernah berhenti keluar masuk penjara. Beberapa 

tahun kemudian, mereka memisahkan diri untuk melanjutkan perjuangan 

sesuai dengan keahlian dan profesinya. Dr. Douwes Dekker mendirikan 

Kesatriaan Institut di Bandung, yang mendidik kader-kader ekonomi dan 

persurat kabaran. Sekolah ini merupakan sebuah sekolah ekonomi, atas dasar 

pertimbangan bahwa lapangan pendidikan ekonomi merupakan salah satu 

bidang yang sangat penting dalam perjuangan nasional Indonesia yang masih 

kurang mendapat perhatian. Sayangnya, perguruan ini tidak berkembang. 

Sedangkan Ki Hajar Dewantara lalu menjadi guru di perguruan Adi Dharma, 
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Yogyakarta. Dia kurang puas, lalu mendirikan National Onderwijs Institut 

Tamansiswa (Perguruan Kebangsaan Tamansiswa), pada 3 Juli 1922.
76

 

Sejak saat itu sampai akhir hayatnya, Ki Hajar Dewantara memelihara 

dan mengasuh Tamansiswa. Selama itu, Ki Hajar Dewantara harus melawan 

“Wilde scholen ordonantie” (ordonansi sekolah luar) yang sedianya akan 

diberlakukan mulai 10 Oktober 1932. Dengan penuh keberanian dan tanggung 

jawab, Ki Hajar Dewantara pada tanggal 1 Oktober 1932 mengirim telegram 

penolakan kepada Gubernur Jenderal, yang menyatakan bahwa apabila 

ordonansi tersebut jadi dilaksanakan, Tamansiswa akan mengadakan 

perlawanan terus dengan cara tenaga diam, yang pada waktu itu terkenal 

dengan lijdelijk verzet, membangkang tidak mengakui sahnya undang-undang 

kolonial yang akan disahkan tersebut. Akhirnya ordonansi tersebut dicabut.
 77

  

Karena jasa-jasanya, sejak saat akhir hidupnya sampai wafatnya, Ki 

hajar Dewantara mendapat penghargaan dan penghormatan sebagai berikut:  

a. Ditetapkan pemerintah R.I sebagai Perintis Kemerdekaan pada tanggal 8 

Maret 1955,  

b. Mendapat gelar doktor honoris kausa dalam ilmu kebudayaan dari 

Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1956, 

c. Diangkat sebagai perwira tertinggi Anumerta dengan pemakaman Negara 

secara militer pada waktu wafatnya, 26 April 1956,  
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d. Diangkat oleh Presiden RI sebagai Pahlawan Nasional pada tanggal 28 

November 1956, 

e. Pemerintah RI menetapkan hari kelahirannya, 2 Mei sebagai hari 

Pendidikan Nasional pada 16  Desember 1956, 

f. Presiden RI menganugerahkan Bintang Mahaputera I kepada Ki Hajar 

Dewantara pada tanggal 17 Agustus 1960.  

g. Mendapat anugerah Bintang Satya Lencana Kemerdekaan dari Pemerintah 

RI pada tanggal 20 Mei 1961.
78

 

 

b. Konsep Pendidikan Budi Pekerti Perspektif Ki Hajar Dewantara  

Ki Hajar Dewantara merupakan salah satau pahlawan nasional yang 

memiliki pengaruh besar dalam kemajuan peradaban bangsa Indonesai. Pemikiran 

serta jerih payah dan jasanya akan terus terkenang dan sangat mempengaruhi 

kehidupan bangsa, bahkan sampai saat ini.  Pemikiran beliau tentang pendidikan 

merupakan peninggalan yang sangat berharga yang dimiliki bangsa. Dimana 

konsep pendidikan yang ditawarkan oleh beliau mengandung dinamika yang 

tinggi, prospektif, menjangkau masa depan, tanpa harus meninggalkan ciri-ciri 

khas dari konsep pendidikan itu sendiri.  
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1. Tentang Tamansiswa  

a. Sejarah dan Perjuangan Tamansiswa 

Pada tahun 1922, tepatnya pada tanggal 3 Juli lahirlah Perguruan 

Taman Siswa yang dipimpin oleh Suwardi Suryaningrat, seorang 

kerabat istana Paku Alaman atau biasa dikenal dengan Ki Hadjar 

Dewantara.
79

  

Taman Siswa lahir sebagai reaksi terhadap sistem pendidikan 

kolonial yang berat sebelah. Janji pendidikan untuk rakyat bumi putera 

masih merupakan janji kosong saja. Ki Hajar Dewantara yang 

sebelumnya telah terjun dalam bidang politik berpendapat bahwa rakyat 

Indonesia harus menggalang perasatuan dan jiwa “suatu bangsa”. 

Dengan kata lain, rakyat Indonesia harus berjiwa nasionalisme. Hanya 

dengan jiwa nasionalisme inilah cita-cita kemerdekaan akan dapat 

tercapai. Itu semua dapat tertempuh lewat pendidikan.
80

 

Didalam mengembangkan Tamansiswa, Ki Hajar Dewantara 

menempuh jalan non-koperasi, harus mampu berdiri sendiri dan atas 

dasar keyakinan sendiri. Oleh karenanya, beberapa kali tawaran subsidi 

dari pemerintahan Hindia-Belanda datang padanya ia menolak. 
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Dalam perjanjian pendirian Persatuan Tamansiswa tanggal 13 

Agustus 1930 dikemukakan keterangan Azas Tamansiswa. Adapun 

azas-azas Tamansiswa tersebut adalah sebagai berikut:  

i. Adanya hak seseorang untuk mengatur dirinya.  

ii. Pengajaran harus mendidik anak menjadi manusia yang merdeka 

batin, pikiran dan tenaga.  

iii. Pengajaran jangan terlampu mengutamakan kecerdasan pikiran karena 

dapat memisahkan orang terpelajar dengan rakyat.  

iv. Mempertimbangkan pengajaran, tetapi yang tidak menghambat 

tersebarnya pendidikan dan pengajaran untuk seluruh masyarakat.  

v. Berkehendak untuk mengusahakan kekuatan diri sendiri.  

vi. Keharusan untuk hidup sederhana.  

vii. Mengorbankan segala kepentingan untuk kebahagian anak didik.
81

 

Azas Tamansiswa 1922 tersebut memberikan tekanan kepada 

masalah kemerdekaan, upaya mendekatkan pada budaya, pemerataan 

pendidikan, otonomi dan semangat berhamba kepada sang anak. Pada 

kongres Tamansiswa tahun 1930 dirumuskanlah Panca Dharma, yang 

isinya sebagai berikut:  

1) Kodrat alam, sebagai perwujudan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa 

mengandung arti bahwa pada hakikatnya manusia sebagai makhluk 

Tuhan adalah satu dengan alam semesta ini. Karena itu manusia 
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akan mengalami kebahagiaan jika ia menyelaraskan diri dengan 

kodrat alam yang mengandung segala hukum kemajuan.  

2) Kemerdekaan, mengandung arti bahwa kemerdekaan sebagai 

karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia yang memberikan 

kepadanya hak untuk mengatur hidupnya sendiri dengan selalu 

mengingat syarat tertib damainya hidup bermasyarakat. 

Kemerdekaan harus menjadi dasar untuk mengembangkan pribadi 

yang kuat dan sadar dalam suasana keseimbangan dan keselarasan 

dengan kehidupan bermasyarakat.  

3) Kebudayaan, mengandung arti keharusan untuk memelihara nilai 

dan bentuk kebudayaan nasional. Dalam memelihara kebudayaan 

nasional itu pertama dan terutama ialah membawa kebudayaan 

nasioanal ke arah kemajuan dunia, untuk kepentingan hidup rakyat 

lahir dan batin sesuai dengan perkembangan alam dan zamannya.  

4) Kebangsaan, mengandung arti adanya rasa satu bangsa dalam suka 

dan duka, serta kehendak untuk mencapai kebahagiaan hidup lahir 

dan batin seluruh bangsa. Dasar kebangsaan tidak boleh 

bertentangan dengan dasar kemanusiaan, bahkan harus menjadi sifat, 

bentuk dan laku kemanusiaan yang nyata, dan karena itu tidak 

mengandung rasa permusuhan terhadap bangsa-bangsa lain.  
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5) Kemanusiaan, mengandung arti bahwa kemanusiaan itu ialah darma 

tiap manusia yang timbul dari keluhuran akal budinya. Keluhuran 

akal budi menimbulkan rasa dan laku cinta kasih terhadap sesama 

manusia dan terhadap makhluk Tuhan Yang Maha Esa seluruhnya 

yang bersifat keyakinan akan adanya hukum kemajuan yang 

meliputi alam semesta. Karena itu, rasa dan laku cinta kasih harus 

tampak pula sebagai tekad untuk berjuang melawan segala sesuatu 

yang merintangi kemajuan yang selaras dengan kehendak alam. 
82

 

b. Tujuan Pendidikan Tamansiswa  

Bertitik tolak dari azas-azas dan dasar-dasar pendidikan 

Tamansiswa, Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai 

proses pemberbudayaan kodrat alam setiap individu yang kemampuan-

kemampuan bawaan untuk dapat mempertahankan hidup, yang tertuju 

pada pencapaian kemerdekaan lahir dan bati, sehingga memperoleh 

keselamatan dalam hidup lahiriah dan kebahagian dalam hidup batiniah. 

Pendidikan sebagai proses pemberbudayaan kodrat alam merupakan 

usaha memelihara dan memajukan serta mempertinggi dan memperluas 

kemampuan-kemampuan kodrati untuk mempertahankan hidup. Proses 

pemberbudayaan tersebut bertujuan membangun kehidupan individual 
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dan sosial. Tujuan pendidikan yang bersifat individual adalah individu-

individu yang mencapai kemerdekaan lahir dan batin.
83

 

Sehubungan dengan hal ini tujuan pendidikan Tamansiswa 

adalah membina pribadi manusia sebagai individu dan memajukan atau 

mendambakan kehidupan bersama dalam suasana tertib damai serta 

memajukan kesatuan kehidupan dalam bidang kemanusiaan, 

kemasyarakata dan sosial kebudayaan dalam Negara republic 

Indonesia.
84

 

c. Sistem Pendidikan Tamansiswa  

Salah satu konsep pendidikan yang dikembangkan Tamansiswa 

adalah sistem among. Sistem ini berkaitan dengan gerakan sejumlah 

komponen di sekitar objek yang tertentu. Gerakan tersebut mengarah 

pada pencapaian tujuan yang tertentu pula. Oleh karena itu, komponen-

komponen usaha pendidikan yang di dalamnya terdapat mata arus gerak 

keamongan menuju kepembentukan manusia merdeka lahir-batin yang 

membangsa, memasyarakat dan tertib damai dikatakan dengan sistem 

pendidikan among.
85

  

Kata Among berarti mengasuh, memelihara, menjaga, merawat. 

Orang yang melaksanakan among adalah pamong. Jadi sistem among 

dalam konsep pandangan Ki Hadjar Dewantara adalah sistem 
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pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan 

kepada peserta didik untuk dapat bergerak atau bertindak dengan 

leluasa, dan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah, 

kaharusan, paksaan sepanjang tidak merugikan, baik bagi peserta didik 

maupun bagi masyarakat sekitarnya.
86

 Dengan artian sistem ini memberi 

kesempatan seluas-lusnya kepada anak-anak untuk mengembangkan 

disiplin diri yang sejati, melalui pengalaman, pemahaman, dan upaya-

upayanya sendiri. Yang terpenting adalah menjaga agar kesempatan ini 

tidak membahayakan si anak atau mengencam keselamatan orang lain.
87

 

Sistem among berkaitan dengan esensi pendidikan sebagai 

aktifitas yang merupakan tuntutan yang membawa perkembangan 

pribadi peserta didik. Dalam arti luas esensi pendidikan sebagai usaha 

kebudayaan untuk membina atau mengantarkan manusia budaya. 

Tuntutan yang diperlukan berbentuk bantuan, bimbingan, pengaruh dan 

lain-lain. Aneka bentuk tuntutan resebut batas pengertian ke-amongan.  

Sistem among diarahkan kepada obyek tak langsung, yaitu 

peserta didik dengan aspek-aspeknya. Aspek yang dimaksud ialah 

jasmani, rohani, kodrat (potensi bawaan peserta didik). Proses sistem 

among terlihat melalui adanya pertumbuhan, perkembangan, perubahan 

perilaku dan sebagainya.  
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Perkembangan manusia oleh Tamansiswa dirumuskan sebagai 

berikut:  

a. Manusia merdeka lahir dan batin, selamat dan bahagia, berdikari 

dalam bersikap dan berpendapat, memberikan pertanggung 

jawaban, serta mampu mengatur diri sendiri menurut kekuatan 

dan kemampuan.  

b. Manusia berbudi luhur, cerdas, cakap dan terampil.  

c. Manusia yang memasyarakat, membudaya, ilmiah dan teknologis 

dan berketuhanan (religius) 

d. Menemukan akunya sendiri dan mampu menetapkan peranan aku 

dalam segala tindakan yang bertanggung jawab.  

Kondisi perkambangan seperti tersebut di atas dapat dicapai 

melalui olah raga, olah rasa, olah pikir, olah hati dan olah iman. Hal 

tersebut memungkinkan keseluruhan aspek dan sub-aspeknya 

berkembang optimal. Aplikasi dari ke-amongan di perguruan adalah 

tindakan terarah dalam hubungan yang akrab, hangat, aman, 

menyenangkan, dan bermanfaat antara pamong (pa-momong) atau dosen 

dengan siswa atau mahasiswa, siswa/mahasiswa dengan 

siswa/mahasiswa, atau siswa/mahasiswa dengan staf karyawan. 

Tindakan terarah tersebut berupa bantuan, bimbingan, pelayanan, dan 
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sebagainya. Hal tersebut ditujukan pada tercapainya kamajuan peserta 

didik secara optimal yang sesuai dengan bakat dan kodratnya.
88

 

Dalam pelaksanaan sistem among, dikenal dengan Tut wuri 

Handayani. Disini siswa akan diberi kemerdekaan untuk mengerjakan 

sesuatu dan berfikir positif. Dalam hal ini, seorang pamong dituntut 

untuk memberikan bimbingan dan tuntunan saat anak didik melakukan 

hal yang negatif dan merugikan dirinya maupun orang lain.  

Selain sistem among yang tidak terbatas di lingkungan sekolah 

saja, Ki Hajar pun mengajarkan bahwa pendidikan berlangsung di tiga 

lingkungan atau tri pusat pendidikan yang meliputi lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat serta gerakan pemuda. 

Pendidikan dalam lingkungan keluarga berlangsung pedidikan informal 

tetang agama, budi pekerti dan dasar-dasar hidup kemasyarakatan. 

Pendidikan formal diperoleh di sekolah di bawah pimpinan guru 

mengenai berbagai ilmu pengetahuan. Sedangkan lingkungan 

masyarakat dikenal sebagai ajang pendidikan nonformal, merupakan 

tempat anak didik berlatih berbagai keterampilan dan memperluas hidup 

kemasyarakatannya.  

Sebagai konsekuensi dari tripusat pendidikan itu adalah teladan 

bagi anak didik tidak terbatas pada kalangan pendidik saja. Tetapi kedua 

orang tua, tokoh masyarakat, pemimpin masyarakat, maupun pemimipin 
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bangsa pun jadi panutan. Semua itu akan menjadi tolak ukur 

keberhasilan penerapan sistem among terhadap generasi penerus atau 

anak didik kita.
89

 

2. Konsep Pendidikan Budi Pekerti  Perspektif  Ki Hajar Dewantara  

Konsep Ki Hajar Dewantara (1930) tentang pendidikan adalah daya 

upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batiniah karakter), 

pikiran (intelek) dan tubuh anak; dalam pengertian Tanamsiswa tidak boleh 

dipisahkan dari bagian-bagian itu, agar kita dapat memajukan kesempurnaan 

hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras 

dengan dunianya. Konsep tersebut menunujukkan bahwa Ki Hajar Dewantara 

memandang pendidikan sebagai suatu proses yang dinamis dan 

berkesinambungan. Disini tersirat pula wawasan kemajuan, karena sebagai 

suatu proses pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan 

kemajuan zaman.
90

 

Dalam hal ini, Ki Buntarsono dalam Yulianingsih (2002) sependapat 

dengan beliau, dimana pendidikan diarahkan agar tidak hanya mengejar 

intelektual saja. Akan tetapi, moral anak didiknya juga harus diperkuat. Jika 

yang dikejar hanya intelektualnya saja maka dinamakan pengajaran, tetapi 
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jika yang dikejar intelektual dan moralnya maka hal itu bisa dikatakan sebagai 

pendidikan.
91

  

Pembentukan moral adalah tugas pengajaran budi pekerti. Menurut Ki 

Hajar Dewantara, pengajaran budi pekerti tidak lain adalah mendukung 

perkembangan hidup anak-anak, lahir dan batin dari sifat kodratinya menuju 

ke arah peradaban dalam sifatnya yang umum. Pengajaran ini berlangsung 

sejak anak-anak hingga dewasa dengan memperhatikan tingkatan 

perkembangan jiwa. 

Sehubungan dengan hal ini, konsep pendidikan budi pekerti yang 

ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut:  

a. Maksud dan Tujuan  

Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak 

didik itu, agar mereka sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
92

 Dalam bukunya 

yang sama pula, Ki Hajar Denwatara menyebutkan bahwa pendidikan 

pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi 

pekerti (kekuatan batin atau karakter), pikiran (intelektual) dan tubuh anak 

didik.
93
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Menurut Ki Hajar Dewantara, budi berarti pikiran, perasaan, 

kemauan. Sedangkan pekerti berarti tenaga. Budi pekerti itu sifatnya jiwa 

manusia, mulai angan-angan sampai menjelma sebagai tenaga. Jadi yang 

dimaksud budi pekerti menurut beliau adalah bersatunya gerak pikiran, 

perasaan dan kehendak atau kemauan yang akhirnya menimbulkan 

tenaga.
94

 

Dari beberapa pengertian diatas, beliau menegaskan bahwa 

pendidikan budi pekerti tidak lain artinya daripada menyongkong 

perkembangan hidup anak-anak, lahir dan batin, dari sifat kodratinya 

menuju kearah peradaban dalam sifatnya yang umum. Menganjurkan dan 

kalau perlu memerintah anak-anak untuk duduk yang baik dan manis, 

jangan berteriak-teriak agar tidak mengganggu anak-anak lain, bersih 

badan dan pakaian, hormat terhadap ibu-bapak dan orang tua lainnya, 

menolong teman yang perlu ditolong, demikian seterusnya. Itu semua 

sudah merupakan pengajaran budi pekerti.  

Terhadap anak-anak kecil cukuplah kita membiasakan mereka 

untuk bertingkah laku yang baik, sedangkan bagi anak-anak yang sudah 

dapat befikir, seyogianyalah diberikan keterangan-keterangan, agar 

mereka mendapat pengertian serta keinsafan tentang kebaikan dan 

keburukan. Dalam hal ini, anak-anak dewasa perlu juga diberikan anjuran 

untuk melakukan berbagai tingkah laku yang baik dengan cara disengaja. 
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Dengan begitu syarat pendidikan budi pekerti yang dulu biasa saya (Ki 

Hajar) sebut metode ngerti-ngrasa-nglakoni (menyadari, menginsafi dan 

melakuakan) dapat terpenuhi.  

Itulah maksud dan tujuan pemberian pengajaran budi pekerti, 

dihubungkan dengan tingkat perkembangan jiwa yang ada di dalam hidup 

anak-anak, mulai kecilnya samapi masa dewasanya. Untuk perbandingan, 

ada baiknya kita memperhatikan tradisi pendidikan keagamaan (Islam) 

yang sudah ada pada zaman dulu dan terkenal dengan metode syari‟at, 

hakikat, tarikat dan ma‟rifat.95
 

b. Tingkat Psikologis-Metodis  

Pelajaran syariat diberikan untuk anak-anak kecil dan harus 

diartikan sebagai pembiasaan bertingkah laku serta berbuat menurut 

peraturan atau kebiasaan yang umum. Si pamong memberi contoh, 

anjuran, atau perintah sehingga anak-anak melakukan apa yang 

diinstruksikan oleh gurunya. Keterangan atau penjelasan belum waktunya 

diberikan karena anak-anak belum mempunyai kesanggupan untuk 

berfikir. Kalau ada yang bertanya, boleh juga si pamong memberi 

jawaban, asalkan secara singkat dan sambil lalu, dan dengan cara atau 

metode yang dapat diterima oleh murid. Dikarekan anak-anak harus 

membiasakan segala apa yang baik, maka si pamong perlu selalu 

mengatur apabila anak-anak berbuat sesuatu yang tidak senonoh. Akan 
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tetapi jangan lupa akan kodratnya anak-anak, teristimewa akan 

spontanitet
96

-nya.  

Adapun tingkatan yang kedua adalah tingkat hakikat yang berarti 

kenyataan atau kebenaran dan yang mengandung maksud memberi 

pengertian kepada anak-anak, agar mereka menjadi insaf serta sadar 

tentang segala kebajikan atau kebaikan dan kebalikannya. Pengajaran 

hakikat dipakai untuk anak-anak pada masa akil balig, yakni waktu 

berkembanganya akal atau kekuatannya berfikir. Disinilah saatnya kita 

memberi keinsafan dan kesadaran tentang berbagai kebaikan dan 

kejahatan, yang didasarkan pengetahuan, kenyataan dan kebenaran. 

Jangan sampai anak-anak terus terikat pada pembiasaan dengan tidak 

mengetahui maksud dan tujuan yang sebenarnya. Ingatlah disini saya (Ki 

Hajar) akan mengungkapkan suatu ajaran yang senantiasa saya pakai 

seabagai pegangan, yaitu bahwa syariat tanpa hakikat adalah kosong, 

sedangkan hakikat tanpa syariat adalah batal.  

Tingkatan yang ketiga dalam sistem pemberian pengajaran 

menurut tradisi pendidikan agama Islam yang dapat kita pakai dengan 

perubahan seperlunya adalah tingkatan tarikat, yang lebih dikenal dengan 
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sebutan tirakat. Dalam lingkungan keagamaan atau kebatinan pada 

umumnya, tarikat bisa berupa berbagai laku, seperti berpuasa, berjalan 

kaki menuju tempat jauh, mengurangi tidur dan makan, serta menekan 

berbagai hawa nafsu. Inilah pokok yang terkandung dalam pendidikan 

budi pekerti.  

Setelah berturut-turut kita melakukan metode syariat, hakikat dan 

tarikat, kini menyusul metode makrifat yang kita pakai dalam pengajaran 

budi pekerti bagi anak-anak yang sudah dewasa. Makrifat berarti benar-

benar paham. Disinilah saatnya berusaha agar jangan sampai anak-anak 

yang sudah dewasa tadi bersikap kosong, ragu-ragu, mungkin kadang-

kadang terombang-ambing oleh keadaan yang belum pernah mereka 

alami. Mereka harus sudah mengerti akan adanya hubungan antar tertib 

lahir dan kedamaian batin, karena sudah cukup berlatih dan biasa 

menguasai dirinya serta menempatkannya di dalam garis-garis syariat dan 

hakikat.
97

  

c. Laku dan Isi Pengajaran  

Sebagai kesimpulan dari apa yang dipaparkan di muka, maka 

berikutnya saya (Ki Hajar) sajikan secara garis besar rencana pengajaran 

budi pekeri.  

1) Taman Indria dan Taman Anak (Usia 5-8 tahun)  
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Segala pengajaran berupa kebiasaan semata yang bersifat 

global dan spontan atau occasional, yakni belum berupa teori yang 

terbagi menurut jenisnya (kebaikan dan keburukan), belum pula 

diberikan menurut rencana atau waktu yang tertentu dan tersendiri.  

Untuk menetapkan isi dari pengajaran budi pekerti, bagi anak-

anak kecil cukuplah apabila si pamong memilih hal-hal yang 

memenuhi syarat bebas (sesuai dengan kodrat hidup anak-anak), 

namun tidak menyalahi adat tertib damai, kepentingan diri sendiri dan 

kepentingan anak-anak lain.  

2) Taman Muda (Usia 9-12)  

Dalam periode hakikat ini, hendaknya anak-anak diberi 

pengertian tentang segala tingkah laku yang mengarah pada kebaikan 

dalam hidupnya sehari-hari. Meskipun caranya masih occasional atau 

spontan, namun di kelas yang tertinggi dapat disediakan waktu tertentu 

karena mereka tidak cukup dengan hanya membiasakan apa yang 

dianjurkan atau diperintahkan oleh orang tua dan sekilingnya. Tidak 

cukup pula hanya dengan menginsafi, namun mereka perlu 

menyadarinya. Selain itu, jangan lupa bahwa anak-anak dalam periode 

hakikat itu masih perlu melakukan pembiasaan seperti dalam periode 

syariat.  
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3) Taman Dewasa (Usia 14-16)  

Inilah periode atau waktunya anak-anak di samping 

meneruskan pencarian dan pengertian, juga mulai melatih diri 

terhadap segala laku yang sukar dan berat dengan niat disengaja.  

Dalam lingkungan perguruan yang mudah dan dapat dilakukan 

sebagai pengajaran, misalnya yang berkaitan dnegan kesenian dan 

olah raga. Bagi tamansiswa, sebenarnya tidak hanya kesenian dan olah 

raga saja yang dapat digunkan untuk melatih watak anak-anak. Hal ini 

dikarenakan kita mempunya adat kekeluargaan sehingga banyak 

kesempatan bagi kita untuk menetapkan perilaku dengan sengaja yang 

berhubungan dengan hidup kemasyarakatan.  

4) Taman Madya dan Taman Guru (Usia 17-20)  

Inilah waktunya anak-anak memasuki periode ma‟rifat, yang 

berarti bahwa mereka ada pada tingkatan kepahaman, yakni biasa 

melakukan kebaikan, menginsafi, serta menyadari akan maksud dan 

tujuannya, dimana perlu melaksanakan perilaku yang berat. 

Pengajaran budi pekerti yang harus diberikan pada mereka ialah 

berupa ilmu atau pengetahuan yang cukup dalam dan luas. Disitulah 

tempat dan waktunya mereka mendapat pengajaran tentang apa yang 
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yang disebut echic, yaitu hukum kesusilaan. Jadi, tidak hanya berbagai 

bentuk atau adat keususilaan saja, namun juga tentang dasar-dasar 

yang berkaitan dengan hidup kebangsaan, perikemanusiaan, 

keagamaan, filsafat, kemuliaan, kenegaraan (politik dalam sifatnya 

yang umum), kebudayaan, adat-istiadat, dan sebagainya.
98

 

d. Metode Pendidikan  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada tiga 

metode yang dapat digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam 

mengajarkan budi pekerti berdasarkan urutan-urutan pengambilan 

keputusan berbuat artinya kita bertindak sebaiknya berdasarkan urutan 

yang benar, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Tiga 

metode tersebut adalah: ngerti, ngrasa dan nglakoni.
99

 

e. Sumber Bahan Pengajaran  

Setelah mengetahui tentang pokok isi pengajaran budi pekeri, yaitu 

segala yang mengandung maksud memelihara keinsafan dan kesadaran 

dalam hidup tertib damai, bagi dirinya dan masyarakat dalam batas-batas 

Panca Darma, maka kita masih memerlukan bahan-bahan, yang harus atau 

seyogianya dapat dimaksukkan sebagai isi. Selain menggunakan bahan-

bahan yang secara spontan atau occasional, hendaknyalah kita insafi 

bahwa cerita yang dikenal sebagai dongen atau myten, dan legenda 
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ataupun lakon dalam pertunjukan wayang dan sandiwara, termasuk juga 

babat dan sejarah, baik yang mengenai hidup kebangsaan sendiri maupun 

bangsa lain sebelumnya, dapat kita masukkan dalam repertoire kita. 

Adalagi sumber-sumber lain yang tidak boleh diabaikan, yaitu 

cerita-cerita yang terdapat dalam buku ciptaan para sastrawan diseluruh 

dinia, yang lazimnya dengan sengaja dikarangnya untuk menggambarkan 

berbagai karakter dari para pahlawan dalam laku keutamaan disegala 

lingkungan atau lapangan hidup perikemanusiaan. Selanjutnya bagi para 

pamong atau guru yang berjiwa keagamaan, kitab suci merupakan sumber 

pelajaran yang tidak akan habis-habisnya tertimba. Dari kitab suci mereka 

akan mendapat keinsafan serta kesadaran tentang apa yang baik dan 

kebalikan di dalam kehidupan di dunia yang maha luas ini.   

Selain itu ada sumber lain yang tidak kalah pentingnya dan sangat 

gampang ditimba isinya, yaitu adat-istiadat, yang menurut prinsipnya 

merupakan peraturan tata tertib damai, yang tidak tertulis, dan selalu 

mengandung unsur peri keadaban dan kebudayaan yang dijunjung tinggi 

oleh rakyat. Asal kita dapat menyaring apa yang masih sesuai dengan adat 

dan budaya dan patut ditaati, dan apa yang sudah merupakan adat yang 

mati (sleur) dan harus ditinggalkan, maka adat-istiadat rakyat tadi dapat 

dipakai sebagai petunjuk yang berharga.
100
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c. Kiprah Tamansiswa dalam Membangun Budi Pekerti Berbasis Relegius  

Eksistensi dan inti dari penddiiakn di Tamansiswa sebenarnya adalah 

sebuah lembaga pendidikan yang tetap mempertahankan kebudayaan dan juga 

sosial untuk kemerdekaan anak bangsa. Jadi, dengan pendidikan tersebut 

diusahakan agar sebanyak mungkin anak bisa sekolah dan mempunyai jiwa 

merdeka. Oleh karena itu, pendidikan di Tamansiswa didasarkan atas prinsip atau 

slogan Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. 

Seorang guru harus menjadi teladan, lalu ketika di tengah-tengah siswa harus 

membangun karsa (kehendak) dan dengan prinsip tutwuri handayani akan 

membiarkan anak kecil tumbuh sesuai dengan usaha dan pertumbuhannya, namun 

tetap didampingi.  

Pendidikan yang digunaka Tamansiswa untuk mewujudkan cita-citanya 

dengan berdasar pada pengenalan pendidikan budi pekerti kepada anak didik di 

semua mata pelajaran di sekolah sehingga anak bisa menjadi manusia yang luhur, 

dan berguna bagi masyarakat. Dalam pendidikan yang terpenting bukan masalah 

kecerdasannya saja, tetapi justru humaniora atau budi pekertinya. Sekarang ini 

banyak manusia cerdas, tetapi jika tidak dibekali dengan budi pekerti yang baik 

maka mereka akan menggunakan kecerdasannya untuk merugikan orang lain. 
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Pendidikan budi pekerti itu tidak hanya digunakan pada mata pelajaran sosial 

saja, tetapi juga pada mata pelajaran eksakta. 
101

 

Aplikasi pendidikan budi pekerti di Tamansiswa, disatupadukan ke 

seluruh mata pelajaran. Pendidikan budi pekerti ditanamkan dengan membiasakan 

berdoa dan memberikan salam sebelum dan sesudah pelajaran. Pelaksanaannya 

dapat berjalan dengan kondusif jika para pamong atau guru yang ada bisa 

menjalankan tugasnya dengan baik dan berdasarkan pada prinsip yang terdapat 

pada slogan Tamansiswa.  

Sumber yang mendasari pendidikan budi pekerti adalah ajaran agama atau 

relegiusitas, yaitu ajaran yang diberikan tokoh agama maupun tokoh masyarakat, 

termasuk teladannya. Di Tamansiswa semua pamong beragama, baik agama 

Islam, Nasrani, maupun agama lainnya. Para pamong selalu mengajak para 

siswanya untuk berdoa terlebih dahulu atau mengucap salam sebelum pelajaran 

dimulai atau setelahnya. Hal ini merupakan pendidikan budi pekerti yang baik 

dan harus dibiasakan. 
102

 

Pendidikan dalam Tamansiswa bermakna luas, ada orang tua, ada guru, 

ada pemimpin dan ada tokoh masyarakat yang menjadi suri tauladan dan menjadi 

contoh yang baik dalam kehidupan keseharian siswa. Satu hal yang cukup kursial 

dalam hal ini adalah pendidikan bersifat aplikasi dan perwujudannya seperti 
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pelaksanaan hubungan pendidikan di dalam keluarga yang harmonis, yaitu hangat 

dan didasari prinsip kasih sayang dan saling mengasihi.
103
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BAB IV 

KONSEP PENDIDIKAN BUDI PEKERTI  

PERSPEKTIF KI HAJAR DEWANTARA DAN RELEVANSINYA  

DENGAN PENDIDIKAN AKHLAK DALAM ISLAM 

A. Konsep Pendidikan Budi Pekerti Perspektif Ki Hajar Dewantara  

Telah dijelaskan pada kajian teori sebelumnya, bahwasannya pendidikan 

budi pekerti memiliki arti upaya pendidikan untuk membentuk peserta didik 

menjadi pribadi seutuhnya yang berbudi pekerti luhur, melalui kegiatan 

pembiasaan, pengajaran, pelatihan serta keteladan, sehingga mereka mau dan 

mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara selaras, serasi, seimbang 

(lahir batin, material spiritual dan individual sosial) pada segenap perannya 

sekarang maupun yang akan datang.  Sedangkan pendidikan budi pekerti 

menurut Ki Hajar Dewantara adalah segala usaha yang dilakukan oleh pendidik 

terhadap anak didiknya dengan maksud menyongkong kemajuan hidupnya, 

dalam artian melakukan perbaikan terhadap pertumbuhan segala kekuatan rohani 

dan jasmani anak didik sesuai dengan kodrat irodatnya sendiri.  

Dari pengertian diatas terlihat perbedaan dalam penyampaian dan 

maksud dari pendidikan budi pekerti antara teori pendidikan budi pekerti yang 

ada dengan pendidikan budi pekerti yang dimaksudkan oleh Ki Hajar 

Dewantara, namun hakikatnya sama, yakni kedua-duanya pada akhirnya 

mengajarkan dan menanamkan kesadaran terhadap nilai-nilai kebaikan dan 



78 

 

 

keburukan, yang mana kelak diharapkan peserta didik mampu meningkatkan 

perilaku kebaikannya dari waktu kewaktu, sehingga terbentuklah watak dan 

kepribadian yang baik, dimana mereka mampu menguasai dirinya sendiri untuk 

mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat.  

Selanjutnya, peneliti akan menganlisis mengenai materi, metode dan 

lingkungan pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara materi 

pendidikan budi pekerti (laku dan isi pengajaran) mengacu pada tingkatan usia 

dan kemampuan anak didiknya. Pertama, pada tingkat ini dinamakan Taman 

Indria, yang mana dalam tingkat ini akan diajarkan tingkah laku kebaikan 

melalui proses pelatihan dan pembiasaan sesuai dengan kodrat anak didiknya, 

dalam hal ini masih bersifat global dan spontan, sehingga segala sesuatu yang 

keluar atau yang diperbuat oleh pamong/ pendidik, akan menjadi panutan bagi 

anak didik. Kedua, pada Taman muda telah diajarkan mengenai pengertian dan 

penejalasan, serta maksud dan tujuan suatu tingkah laku kebaikan dan keburukan 

dalam kehidupan sehari-harinya anak didik. Dalam hal ini beliau mengajarkan 

pula bahwa, jangan sampai anak-anak terus terikat pada pembiasaan dengan 

tidak mengetahui maksud dan tujuan yang sebenarnya. Pembiasaan pun masih 

perlu diterapkan dalam tingkatan ini. Ketiga, pada Taman Dewasa anak didik 

telah diajarkan hal-hal yang lebih rumit dengan niat yang disengajanya. 

Maksudnya anak didik sudah diajarkan untuk bertingkah laku baik dengan niat 

dan kemauan yang disengajanya. Keempat, yakni Taman Madya dan Taman 
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Guru, dalam tingkat ini anak didik akan diajarkan mengenai ilmu pengetahuan 

dan hukum kesusilaan. Tidak hanya bentuk kesusilaan saja, tetapi juga tentang 

dasar-dasar kebangsaan, kemanusian keagamaan, filsafat, kenegaraan, 

kebudayaan, adat-istiadat dan sebagainya. 

Selanjutnya mengenai materi pelajaran yang dikembangkan oleh Ki 

Hajar Dewantara dapat diambil dari:  

1. Bahan yang bersifat spontan 

2. Cerita rakyat/dongeng/legenda 

3. Lakon dalam pertunjukan sandiwara ataupun wayang 

4. Babad dan sejarah 

5. Cerita-cerita dalam buku-buku karya sastrawan/pujangga terkenal 

6. Kitab-kitab suci agama 

7. Adat-istiadat 

Sedangkan jika dilihat dari teori yang ada, materi pendidikan budi pekerti 

telah mengalami perkembangan dan pemodernisasian sesuai dengan 

perkembangan zaman, yang mana materi tesebut secara garis besar dapat 

dikelompokkan dalam tiga hal nilai akhlak, yaitu sebagai berikut:  

1. Akhlak terhapat Tuhan Yang Maha Esa, yakni hubungan yang baik antara 

manusia dengan Khaliqnya. Jika menurut Ki Hajar Dewantara hal ini masuk 

dalam pengajaran keagamaan (religius). 
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2. Akhlak terhadap sesama manusia, yakni hubungan manusia dengan 

manusia lainnya. Dalam hal ini manusia dididik agar saling menghargai, 

menghormati, memiliki tenggang rasa dan sikap toleransi terhadap sesama, 

orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, serta terhadap dirinya sendiri. 

Itupun berlaku pula pada pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, 

yang mana manusia dididik tentang dasar-dasar kebangsaan dan 

kemanusiaan, sehingga kelak dapat hidup damai bersama berbangsa dan 

bernegara.  

3. Akhlak terhadap lingkungan, yakni hubungan manusia antara lingkungan 

hidup dan masyarakat disekitarnya. Dalam hal ini jika dilihat menurut 

perspektif Ki Hajar Dewantara lebih mengarah pada kebudayaan dan adat-

istiadat.  

Dengan perkembangan tersebut, diharapkan akan lebih mudah untuk 

dipahami dan dimengerti oleh pendidik dan anak didik. Kemudian untuk metode 

pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pengajaran 

pendidikan budi pekerti terdiri dari: ngerti, ngrasa  dan nglakoni. Lebih lanjut 

sebagai hasil analisis dibawah ini:  

1. Ngerti, maksudnya adalah anak didik diberikan pengertian dan penjelasan 

tentang baik dan buruk. Dimana pendidik memberikan pengertian tentang 

tingkah laku yang baik, sopan santun, dan tata karma terhadap anak didik, 

sehingga dengan secara tidak langsung mereka mengetahui bahwa tingkah 
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laku yang buruk akan mendatangkan kerugian terhadap dirinya. Disamping itu 

anak juga diajarkan mengenai peraturan yang berlaku di masyarakat, 

berbangsa dan bernegara dan beragama, dengan harapan mereka mampu 

membedakan mana yang benar dan mana yang salah menurut aturan yang 

telah ditetapkan.  

2. Ngrasa, maksudnya pendidik berupaya untuk lebih menekankan pada 

pemahaman dan perasaan anak didiknya terhadap ilmu pengetahuan yang 

diperolehnya. Dalam hal ini, mereka diajarkan untuk mampu 

memperhitungkan mana yang benar dan yang salah.  

3. Ngalakoni, maksudnya adalah melatih anak didik untuk selalu mengerjakan 

setiap tindakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dan telah difikirkan 

akan akibat yang ditimbulkan dalam setiap tindakan tersebut. Jika mereka 

telah yakin dengan tindakannya, maka pendidik menganjurkan hendaknya 

segara dilakukan dan jangan ditunda-tunda.  

Selanjutnya jika dilihat menurut kacamata Ki Hajar Dewantara, sistem 

pendidikan pada masa sekarang ini telah mengalami perkembangan dan 

kemajuan yang sangat pesat. Bisa dilihat pada metode pendidikan budi pekerti 

yang telah berkembang dan telah dibahas sebelumnya oleh peneliti. Namun 

demikian, tidak menutup kemungkinan, bahwasannya semua bentuk metode-

metode yang telah dikembangkan tersebut, hakikatnya sama dengan apa yang 

telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, hanya saja metode tersebut 
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dikembangkan dengan istilah-istilah yang lebih mudah untuk dipahami serta 

dibungkus dengan kemasan atau wadah yang lebih menarik.  

B. Relevansi Pendidikan Budi Pekerti Perspektif Ki Hajar Dewantara dengan 

Pendidikan Akhlak dalam Islam 

Pendidikan budi pekerti pada saat ini sangatlah penting, mengingat 

bobroknya moral yang dimiliki oleh generasi muda pada masa sekarang ini. 

Perkembangan zaman serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

mengakibatkan sistem pendidikan yang dijalankan di Indonesia pada saat ini 

hanya mengacu pada aspek kognitif dan psikomotorik anak didik, dimana 

mereka dipersiapkan untuk menjadi manusia yang instan, manusia yang siap 

kerja, namun rohaninya kosong. Sehingga perkembangan antara jasmani dan 

rohani anak didik tidak seimbang.  

Dalam penanaman budi pekerti, pemilihan metode dan pendekatan yang 

tepat akan mempengaruhi prosentasi keberhasilannya. Adapun pendakatan yang 

paling tepat digunakan yakni menggunakan pendekatan yang dapat masuk ke 

dalam semua bidang kehidupan, kontinyu (berkesinambung) dan partisipatoris 

(tanggung jawab bersama). Hal ini pun dapat dikatakan, bahwa penanaman budi 

pekerti bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah saja, tetapi juga menjadi 

tanggung jawab keluarga dan masyarakat di sekitar. Seperti yang dikemukakan 

oleh Ki Hajar dewantara mengenai Tri Pusat Pendidikan atau tricentra 

pendidikan yaitu, alam keluarga, alam perguruan (sekolah) dan alam pemuda 
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(masyarakat). Sama halnya dengan pendidikan Islam, bahwa tanggung jawab 

pendidikan itu dibebankan pada orang tua (keluarga), guru (sekolah) dan 

masyarakat.
104

 

Sedangkan pengertian dari pendidikan Islam itu sendiri adalah upaya 

membimbing, mengarahkan dan membina peserta didik yang dilakukan secara 

sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan 

nilai-nilai ajaran Islam.
105

 Dalam hal ini pendidikan Akhlak juga memiliki andil 

yang sangat besar dalam tercapainya pendidikan Islam. Sesuai dengan apa yang 

telas dibahas sebelumnya, maka terdapat relevansi antara pendidikan budi pekerti 

yang diajarkan Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan Akhlak dalam pendidikan 

Islam. Namun dalam hal ini peneliti memfokuskan pembahasannya hanya pada 

masalah tujuan, dasar atau landasan, sumber pelajaran dan metode pendidikan. 

Meskipun demikian, pembahasan ini tidak lepas dari unsur pendidik, peserta didik 

dan lingkungan sebagai pelengkap pembahasan.  

1. Tujuan Pendidikan  

Dalam proses pendidikan, unsur tujuan pendidikan merupakan unsur 

yang pokok, karena tujuan dijadikan titik sasaran yang akan dipacapai. Dalam 

membahas hal ini, baik pendidikan yang berlangsung di Tamansiswa maupun 

pendidikan Islam, tidak lepas dari pembahasan manusia sebagai anak didik. 

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa obyek dari pendidikan adalah anak 
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didik. Mereka inilah yang akan di proses, diarahkan, dikembangkan dan 

dibentuk agar menjadi orang yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan.  

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa manusia merupakan makhluk 

yang paling tinggi derajatnya. Dimana manusia dianugerahkan pikiran, 

perasaan dan kehendak, sehingga manusia mampu mengolah dan memelihara 

alam semesta ini untuk kebutuhan dan kemakmuran bersama. Dengan 

kedudukan tertinggi tersebut, manusia dibebani tugas sebagai khalifah di 

muka bumi. Oleh sebab itu kemampuan manusia dicurahkan untuk menggali, 

mencari dan mempelajari ilmu pengetahuan yang berguna untuk seluruh alam, 

dengan dilandasi rasa tanggung jawab untuk berbuat yang terbaik sesuai 

dengan aturan yang berlaku.  

Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa manusia terdiri dari jasmani dan 

rohani (badan wadang dan badan halus).106 Kedua unsur itu masing-masing 

memerlukan pemenuhan kebutuhannya. Terasa pincang manakala pemenuhan 

kebutuhan itu hanya diberikan pada satu unsur saja. Kita harus dapat 

menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Pandangan ini juga 

didukung oleh konsep pendidikan Islam seperti yang diungkapkan oleh 

Ahmad Tafsir, bahwa manusia adalah makhluk yang utuh yang terdiri dari 

jasmani dan rohani. Namun disamping itu, komponen manusia yang tidak 
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kalah pending adalah nafsaninya, yang merupakan penghubung antara 

jasmani dan ruhani, karena itu ia akan lebih cenderung dan bersifat seperti 

jasmani tetapi di sisilain dapat bersifat seperti ruhani. Nafsani adalah potensi 

dari Allah yang diberi dua kecenderungan baik dan buruk yaitu ilham fujur 

dan ilham taqwa. Dalam nafsani sendiri terdapat beberapa komponen yang 

dapat menggerakan tingkah laku manusia (membentuk kepribadian manusia), 

yaitu Jika al-Nafs dalam menghadapi syahwat dengan tenang maka dijuluki 

al-Nafs al-Muthmainnah, dan jika al-Nafs dalam menghadapi syahwat dengan 

tidak tenang tapi lebih cenderung mengikutinya maka diberi julukan al-Nafs 

al-Ammarah. Dari sinilah budi pekerti manusia akan terlihat, apakah baik atau 

buruk, apakah cendrung mengikuti nasfunya, atau lebih cenderung tenang dan 

dapat mengontrol dirinya sendiri.  

Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa manusia diciptakan 

oleh Allah Swt. sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. 

Dimana manusia bukan hanya dapat hidup sendiri (mandiri), tetapi manusia 

juga tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, manusia 

hidup di dunia ini harus saling tolong menolong, saling membantu, 

menghargai, tidak sombong dan tidak meremehkan orang lain, serta 

bertingkahlah sopan santun, baik terhadap orang yang lebih tua maupun 

terhadap orang yang lebih muda.  
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Masih dalam bukunya yang sama, Ki Hajar Dewantara menyebutkan, 

bahwa manusia itu tumbuh sesuai dengan kodrat alam. Pertumbuhan dan 

perkembangan manusia itu tunduk pada hukum alam yang sudah diatur. 

Sehingga secara alami manusia tumbuh dari kecil hingga dewasa terus 

menerus berkesinambungan hingga mencapai kesempurnaan.  

Sama halnya dengan Islam mengatakan bahwa manusia lahir ke dunia 

ini membawa kemampuan yang disebut dengan fitrah, hal inilah yang berisi 

potensi untuk dikembangkan. Dengan fitrah ini, manusia dapat dididik atau 

dikembangkan oleh pendidik untuk mencapai kesempurnaan hidup, meliputi 

cederdasan, berfikir, kehalusan perasaan dan kekuatan kehendak. namun 

disamping itu, Islam juga menginginkan manusia yang berakhlak mulia, 

karena akhlaq yang mulia ini akan membawa kebahagiaan bagi masyarakat 

pada umumnya. Dengan kata lain bahwa akhlaq utama yang ditampilkan 

seseorang manfaatnya adalah orang yang bersangkutan.  

Untuk mewujudkan akhla>qul kari>mah maka dibutuhkan pendidikan 

akhlak, karena pendidikan akhlak merupakan suatu proses pembinaan, 

penanaman, dan pengajaran, pada manusia dengan tujuan menciptakan dan 

mensukseskan tujuan tertinggi agama Islam, yaitu kebahagiaan dua kampung 

(dunia dan akhirat), kesempurnaan jiwa masyarakat, mendapat keridlaan, 

keamanan, rahmat, dan mendapat kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah 

SWT yang berlaku pada orang-orang yang baik dan bertaqwa. 
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Sedangkan tujuan dari pendidikan budi pekerti menurut Ki Hajar 

Dewantara adalah memberikan nasihat-nasihat, materi-materi anjuran-anjuran 

yang bisa mengarahkan pada anak akan perbuatan yang baik, disesuaikan 

dengan tingkat perkembangan anak mulai dari masa kecilnya samapai dewasa, 

agar terbentuk watak dan kepribadian yang baik, juga mampu menguasai diri 

sendiri untuk mencapai kebahagiaan lahir barin, dunia dan akhirat.  

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya terdapat 

kesesuaian antara tujuan pendidikan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara 

dengan tujuan pendidikan akhlak dalam pendidikan Islam. Dimana hal ini 

didasarkan pada tujuan hidup manusia pada umumnya, yakni tercapainya 

kebahagiaan dunia dan akhirat.  

2. Dasar dan Landasan  

Jika ditinjau dari dasar atau landasan pendidikannya, maka antara 

pendidikan budi pekerti yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan 

pendidikan Akhlak dalam Islam terdapat perbedaan yang mendasar. Sudah 

barang tentu, kalau dasar atau landasan pendidikan Akhlak dalam Islam akan 

mengacu pada al-Qur’an dan Hadits, karena kebenarannya tidak diragukan 

lagi. Dan selain itu pendidikan akhlak merupakan salah satu bagian dari 

pendidikan Islam.  

Disamping itu, dasar pendidikan tersebut bersifat universal. Atinya 

berlaku dimanapun dan kapanpun, serta tidak terbatas oleh wilayah tertentu. 
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Dimanapun orang Islam berada, apapun idiologi yang dianut bangsanya 

pendidikan Akhlak yang dilaksanakan tetap bersumberkan pada al-Qur‟an dan 

Hadits. Sedangkan landasan yang dipakai dalam pendidikan yang diajarkan 

oleh Ki Hajar Dewantara lebih bersifat terperinci dan dibatasi oleh wilayah 

tertentu. Landasan itu disebut sebagai Panca Dharma, dimana isinya sebagai 

berikut:  

a. Azas Kebangsaan, sebagaimana azas yang telah dipelopori oleh Ki Hajar 

Dewantara, bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan 

perempuan dan kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 

saling mengenal. Dalam hal ini pendidikan budi pekerti dapat diajarkan 

dengan memberikan pengetahuan tentang bagaimana sikap seorang 

mukmin terhadap saudaranya seagama bahkan yang non-agama, 

bagaimana bersikap sopan santun dalam pergaulan antar bangsa dengan 

didasari sikap taqwa agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat.  

b. Azas kebudayaan, dimana pendidikan budi pekerti dapat diberikan 

melalui bimbingan dan anjuran-anjuran agar anak didik tetap 

mengembangkan kebudayaan sendiri dan boleh menerima kebudayaan 

bangsa lain, asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islami.  

c. Azas kemerdekaan, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan terdahulu, 

bahwa manusia itu lahir membawa kemampuan dasar yang disebut dengan 

fitrah. Dengan kemerdekaan seseorang dapat tumbuh dan berkembang 
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sesuai dengan fitrahnya. Sehingga seorang pendidik dapat menetukan 

sendiri dan menyesuaikan dengan keadaan masing-masing anak didik 

sesuai dengan fitrahnya.  

d. Azas kemanusiaan, dalam hal ini pendidikan budi pekerti dapat diberikan 

dengan cara memberikan pengertian dan penjelasan mengenai bagaiman 

cara hidup dimasyarakat yang baik itu, agar kelak nantinya anak didik jika 

bertindak diorientasikan untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama 

sesuai dengan nilai-nilai agama.  

e. Azas kodrat alam, pendidikan budi pekerti dapat diberikan dengan cara 

memberikan pengertian-pengertian tentang semua yang ada di dunia ini 

merupakan ciptaan Tuhan, dan bagaimana cara memeliha, mengolah dan 

memanfaatkan kekayaan alam yang ada di dunia ini untuk kemakmuran 

umat sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.  

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan, bahwa azas Panca Dharma itu 

hanya berlaku pada lingkungan tertentu, sedangkan dasar pendidikan Akhlak 

dalam Islam berlaku dimanapun. Tetapi antara azas-azas tersebut tidak 

bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, keduanya merupakan landasan 

dalam melaksanakan pendidikan budi pekerti sesuai dengan tepat dan kondisi 

tertentu.  
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3. Sumber Bahan Pengajaran 

Dalam proses pendidikan, sumber-sumber pendidikan termasuk salah 

satu alat-alat pendidikan. Sumber pendidikan merupakan tampat untuk 

mengambil bahan pelajaran yang diperlukan sebagai isi dan pendidikan.  

Sumber pendidikan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara dapat 

diambil dari apa saja yang ada di sekitar anak didik. Sebagaimana telah 

dikatakan bahwa pokok pengajaran budi pekerti adalah membiasakan, 

memberikan keinsyafan, baik untuk dirinya  ataupun bagi masyarakat. Beliau 

tidak membatasi pemakaian sumber bahan dalam pendidikan budi pekerti. 

Bahan pelajaran budi pekerti dapat diambil dari buku-buku bacaan, pujangga, 

cerita babad, sejarah kepahlawanan, lakon ketoprak, sandiwara wayang dan 

sebagainya. Begitu pula dalam pendidikan Islam, bahan pelajaran dapat 

diambil dari kisah-kisah atau cerita-cerita sejarah, terutama cerita-cerita yang 

didalamnya mengandung nilai-nilai islami yang dapat dijadikan tauladan anak 

didik.  

Ki Hajar Dewantara menyebutkan pula bahwa sumber pendidikan juga 

dapat diambil berdasarkan pada kitab suci yang dianut oleh pendidik. Setiap 

agama memiliki kesamaan pandangan mengenai perilaku yang baik dalam 

hidup bermayarakat. Agama berisi ajaran kebenaran yang mutlak, yang harus 

diyakini kebenarannya bagi pemeluknya. Oleh sebab itu agama dapat 

dijadikan sebagai pedoman suatu kebenaran. Sedangkan adat istiadatpun 
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merupakan sumber yang tak kalah pentingnya. Dimana adat-istiadat 

merupakan kebiasaan yang dianggap baik oleh khalayak dan sengaja 

diperbaiki sebagai peraturan umum yang harus diakui kekuatannya oleh 

seluruh rakyat atau daerah tertentu.  

Adat-istiadat tersebut dapat diambil sebagai sumber jika masih relevan 

dan meninggalkannya apabila sudah tidak sesuai lagi. Bagi masyarakat Islam, 

mengambil adat-istiadat sebagai sumber bahan pendidikan budi pekerti tidak 

dilarang, asal tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam yang 

terkandung dalan al-Qur’an dan Hadits. Dalam hal ini, pendidikan akhlak 

sumber yang dijadikan pathokan untuk menentukan baik dan buruk itu adalah 

al-Qur’an dan Hadits.  

4. Metode Pendidikan  

Dalam proses belajar mengajar banyak metode yang telah 

dikembangkan oleh para ahli pendidikan pada zaman sekarang ini. Metode-

metode tersebut masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Hal itu 

dapat digunakan oleh pendidik dalam pembelajaran dengan berusaha 

menutupi kekurangan dalam suatu metode dengan menggunakan kelebihan 

yang ada pada metode lain. Sehingga dengan cara inilah proses belajar 

mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.  

Adapun metode pendidikan yang dipakai dalam pengajaran budi 

pekerti, Ki Hajar Dewantara mengenalkan tiga metode, yakni metode ngerti, 
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ngrasa dan nglakoni. Dalam metode ini beliau menekankan pada pengajaran 

budi pekerti tidak hanya sebatas matei dan teori saja, tetapi juga pada 

pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari anak didik. Sehingga apa 

yang diperoleh dalam pengajaran tersebut, anak mendapat manfaat yang baik 

untuk menempuh hidupnya di dunia maupun di akhirat. Dalam masing-

masing metode yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut 

memiliki kelebihan tersendiri, yakni sesuai dengan tingkat perkembangan 

anak. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Ki Hajar 

Dewantara juga mengingatkan bahwa terhadap segala ajaran hidup dan cita-

cita hidup yang dianut, diperlukan pengertian, kesadaran dan kesungguhan 

dalam melaksanakannya. Tahu dan mengerti saja tidak cukup, kalau tidak 

merasakannya. Karena menurut beliau “Ilmu tanpa amal perbuatan kosong 

dan perbuatan tanpa ilmu pincang”.  

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, bahwa metode yang 

digunkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pengajaran budi pekerti hakikatnya 

sama dengan metode pendidikan yang digunakan dalam pendidikan akhlak, 

hanya saja menggunakan istilah yang berbeda.   

Disamping itu beliau mengajarkan metode yang istilahnya biasa 

digunakan dalam oleh umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. 

yakni metode tersebut adalah metode syari‟at, hakikat, tarikat dan ma‟rifat. 

Metode-metode tersebut juga dipergunakan dalam pendidikan budi pekerti. 
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Sedangkan metode yang digunakan dalam pendidikan Islam sangat banyak, 

yang mana pengguanaannya pun juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi. 

Untuk itulah seorang pendidik, tidak hanya mampu dalam menguasai berbagai 

metode tetapi juga bagaimana cara penggunaanya. Tugas seorang pendidik, 

tidak hanya sebatas penyampaian ilmu pengetahuan saja, tetapi juga sebagai 

tauladan yang baik, dimana setiap gerak dan tingkah lakunya akan ditiru, dan 

diharapkan nantinya seorang pendidik, khususnya guru agama, mampu 

mengantarkan anak didiknya menjadi muslim yang beriman dan bertaqwa 

yang sering disebut dengan kepribadian muslim.  

Dalam pendidikan Tamansiswa yang merupakan rintisan dari Ki Hajar 

Dewantara, pendidikan budi pekerti menjadi dasar pelaksanaan pendidikan 

yang berlangsung disana. Dimana tujuan akhirnya pun mengarapkan anak didi 

tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan saja, tetapi juga berbudi pekerti 

luhur. Sumber yang mendasari pendidikan budi pekerti di Tamansiswa adalah 

ajaran agama atau relegiusitas, yaitu ajaran yang diberikan tokoh agama 

maupun tokoh masyarakat, termasuk teladannya. Selain itu pendidikan pada 

Tamansiswa memiliki banyak makna, karena menurut Ki Hajar Dewantara 

lembaga pendidikan mengacau pada Tricentra atau tripusat pendidikan, yakni 

pendidikan alam keluarga, pendidikan alam sekolah dan pendidikan alam 

pemuda (masyarakat).  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa uraian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa 

kesimpulan sebagai hasil dari penelitian sebagaimana berikut:   

1. Konsep pendidikan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara dalam 

menanamkan moral pada anak didik terdiri dari beberapa komponen, 

yaitu: Pertama, maksud dan tujuan pendidikan budi pekerti adalah 

berusaha memberikan nasehat-nasehat, materi-materi, anjuran-anjuran 

yang dapat mengarahkan anak pada keinsyafan dan kesadaran akan 

perbuatan baik yang sesuai dengan tingkat perkembangan  anak, mulai 

dari masa kecilnya sampai pada masa dewasanya agar terbentuk watak 

dan kepribadian yang baik untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. 

Kedua , pendidikan budi pekerti yang dikembangkan oleh Ki Hadjar 

Dewantara berdasarkan pada asas pancadharma, yang terdiri dari kodrat 

alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan dan kemanusiaan. Ketiga , 

dalam penyampaian pendidikan budi pekerti, Ki Hadjar Dewantara 

menggunakan metode yang disesuaikan urutan-urutan pengambilan 

keputusan berbuat, yaitu metode ngerti, ngrasa dan nglakoni. Keempat, 

materi pendidikan budi pekerti dapat diambil dari cerita rakyat, lakon, 

babad dan sejarah, buku karangan pada pujangga, kitab suci agama dan 
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adat istiadat. Kelima, lingkungan pendidikan budi pekerti yaitu: keluarga, 

sekolah dan masyarakat. 

2. Relevansi pendidikan budi pekerti perspektif Ki Hajar Dewantara dengan 

pendidikan akhlak dalam Islam setidaknya tercermin dalam dua hal. 

Pertama , pada tujuan pendidikan yang mengarah pada tujuan umat 

manusia pada umumnya, yakni tercapainya kebahagiaan dua kampong 

yakni, dunia dan akhirat. Kedua, sumber pendidikannya mengarah pada 

satu titik, yakni tidak lepas dari ajaran-ajaran agama yang tekandung 

dalam al-Qur‟an dan Hadist. Dimana pendidikan budi pekerti merupakan 

jiwa dari pendidikan Islam itu sendiri.  

B. Saran  

1. Bagi pendidik, hendaknya selalu menanamkan budi pekerti yang luhur 

terhadap anak didik, terutama sikap tenggang rasa, tolong menolong, 

sopan santun dan saling menghargai antar sesama. Karena mereka 

merupaka generasi penerus bangsa yang harus didik, tidak hanya cerdas 

dalam pemikirannya, tetapi juga memiliki moral yang baik. 

2. Bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam ataupun lembaga 

pendidikan umum, buku karya-karya Ki Hajar Dewantara sangat patut 

digunakan sebagai buku pendukung belajar karena gagasan-gagasan yang ada 

dalam buku tersebut dapat dijadikan sebagai landasan berfikir, bertindak, 

berperilaku dan bersikap yang mencerminkan budi pekerti yang luhur.  


