
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan bagian terpenting bagi kehidupan dan peningkatan 

kualitas diri manusia. Melalui pendidikan, manusia sangat berharap nilai-nilai 

kemanusiaan itu diwariskan, bukan sekedar untuk diwariskan belaka melainkan 

ditanamkan langsung pada diri dalam watak dan kepribadian.1 Sejalan dengan 

pendapat itu, proses pendidikan seharusnya diarahkan pada proses berfungsinya 

semua potensi yang ada secara manusiawi agar dapat menjadi dirinya sendiri yang 

mempunyai kemampuan dan kepribadian unggul sehingga dapat menciptakan sumber 

daya manusia yang memadai.2 

Sebagai generasi penerus bangsa terutama penyelenggara pendidikan, 

memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Yaitu melayani kebutuhan masyarakat mengenai pendidikan, peran sebagai 

fasilitator, sebagai mitra, penyandang dana dan yang terpenting adalah memperbaiki 

sistem pendidikan. Oleh karena itu, mesti berpedoman dengan benar dan 

memperhatikan apa yang telah di rancang oleh Ki Hadjar Dewantara. Yakni tentang 

pendidikan di Indonesia karena saat ini pendidikan di Indonesia telah menyimpang 

dari tujuan pendidikan nasional. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tujuan Pendidikan 

Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
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bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
3
 Tujuan pendidikan ini merupakan 

tujuan yang paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus di jadikan 

pedoman oleh setiap lembaga pendidikan.
4
 Akan tetapi, pendidikan di Indonesia saat 

ini belum memiliki sumber daya pendidikan yang cukup andal untuk mendukung 

tercapainya tujuan pendidikan nasional serta sistem pembelajaran lebih 

menitikberatkan pada kuantitas dibandingkan kualitas proses. 

Ki Hadjar Dewantara lahir di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Soewardi 

Suryaningrat pada 2 mei 1889. Beliau merupakan putra dari Gusti Pangeran Harya 

Soerjaningrat atau cucu Sri Paku Alam III. Pendidikan yang ditempuh Ki Hadjar 

Dewantara di Europeesche Lagere School atau disingkat dengan ELS. Sekolah ini 

setingkat dengan sekolah dasar dengan menggunakan bahasa Belanda. Setelah tamat 

dari Europeesche Lagere School beliau melanjutkan pembelajaran ke STOVIA 

School Tot Opleiding Van Indische Arsten selama 5 tahun dan tidak sampai lulus 

dikarenakan kondisi kesehatannya. Soewardi juga mengikuti pendidikan sekolah guru 

yang disebut Lagere Onderwijs.
5
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Adapun hakikat pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara adalah tuntunan di 

dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, menuntun segala kekuatan kodrat yang 

ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat 

dapat mencapai keseluruhan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kaum 

pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar 

dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya.
6
  

Kiprah Ki Hadjar Dewantara dalam bidang pendidikan sangat berpengaruh 

besar di Indonesia sehingga beliau dijuluki dan diberi gelar Bapak Pendidikan 

Nasional. Tanggal lahirnya diabadikan dan diperingati sebagai Hari Pendidikan 

Nasional. Ki Hajar Dewantara mempelopori lahirnya pendidikan di Indonesia. Hal ini 

dibuktikan dengan keteguhan hati beliau dalam memperjuangkan nasionalisme 

Indonesia melalui pendidikan. Perjuangannya dalam bidang politik dan pendidikan 

juga sangat berpengaruh. Buktinya, setelah merdeka pemerintah republik Indonesia 

menghormati jasa beliau dengan berbagai jabatan dalam pemerintahan. Mengangkat 

Ki Hadjar Dewantara sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1950. 

Yakni, sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan pertama di Indonesia dibawah 

pimpinan Ir.Soekarno. Beliau juga diberikan  gelar Doktor Honoris Causa dari 

Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. Pemerintah Republik Indonesia juga 

mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1959 setelah 
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beliau wafat 26 april 1959 meski perjuangannya belum selesai untuk mendidik putra 

bangsa.
7
 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk membahas Skripsi 

mengenai Ki Hadjar Dewantara yang berjudul “Pemikiran Ki Hadjar Dewantara 

Dalam Bidang Pendidikan 1922-1957”. 

 

1.2.Rumusan Masalah  

Untuk mengetahui secara jelas dan detail tentang Pemikiran Ki Hadjar 

Dewantara dalam bidang pendidikan 1922-1957, maka akan di kaji tiga (3) 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Ki Hadjar Dewantara? 

2. Bagaimana pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam bidang pendidikan 1922-1957 

? 

3. Bagaimana relevansi pemikiran Ki Hadjar Dewantara dengan Pendidikan 

Nasional ? 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi waktunya, dengan pertimbangan 

bahwa cakupan masalah dalam penelitian ini sangat kompleks dan agar penelitian ini 

lebih terfokus pada titik persoalan sehingga dapat menjawab substansi permasalahan 

secara mendasar. 
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Ruang lingkup dalam penelitian ini dimulai dari tahun 1922 karena Ki Hadjar 

Dewantara mulai berkiprah dibidang pendidikan pada tahun 1922 sepulangnya Ki 

Hadjar Dewantara dari tempat pengasingan di Belanda. Di Belanda Ki Hadjar 

Dewantara menggagas kemerdekaan Indonesia melalui pembangunan pendidikan 

nasional. Beliau ingin menjadikan pendidikan sebagai alat perjuangan untuk meraih 

kemerdekaan. Sepulangnya dari Belanda beliau bersama rekan-rekan 

seperjuangannya mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 dikarenakan pemerintah 

kolonial belanda tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan pendidikan bagi 

rakyat. Sebelum november 1957 beliau masih aktif dalam bidang pendidikan. Hal ini 

dapat diketahui beliau telah mengenalkan konsep orde en vreden tertib dan damai. 

Adapun akhir batasan waktu penelitian ini adalah tahun 1957. Pada tahun ini 

merupakan terakhir beliau aktif dalam kancah pendidikan. Hal tersebut dijelaskan 

bahwa sejak 3 november 1957 hingga 1959 Ki Hadjar Dewantara menikmati hari-hari 

akhir dalam sisa usianya di sebuah rumah di jalan Kusumanegara 157 Timoho 

Yogyakarta.
8
 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini secara umum diarahkan  pada upaya menjawab berbagai 

masalah yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam bidang 

pendidikan 1922-1957. Untuk itu penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui latar belakang kehidupan Ki Hadjar Dewantara.  
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2. Untuk mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bidang 

pendidikan1922-1957. 

3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ki Hadjar Dewantara dengan 

pendidikan nasional. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi dan menambah 

wawasan dan pengetahuan akademis bagi mahasiswa tentang pemikiran Ki 

Hadjar Dewantara dalam bidang pendidikan 1922-1957. 

2. Bagi Universitas Jambi 

Untuk menambah bahan bacaan yang berguna bagi pembaca baik yang 

berada di lingkungan Universitas Jambi maupun bagi pembaca yang berada di 

luar Universitas Jambi khususnya mengenai pemikiran Ki Hadjar Dewantara 

dalam bidang pendidikan 1922-1957. 

3. Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengalalaman dan pengetahuan dalam menulis 

karya ilmiah khususnya tentang pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam bidang 

pendidikan 1922-1957. 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang membahas mengenai Pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam 

bidang pendidikan 1922-1957 belum banyak yang menulis. Jika ada yang 



menyinggung, tapi untuk waktu, tempat, serta karakteristiknya sangatlah berbeda. 

Peneliti dalam melakukan penelitian ini banyak menggunakan referensi baik dari 

buku, skripsi, tesis, jurnal dan internet. Penelitian yang menggunakan referensi ini 

bertujuan untuk mendapatkan tulisan yang ilmiah sehingga dapat dipertanggung 

jawabkan. Dalam mengkaji penelitian ini peneliti menggunakan beberapa buku, 

jurnal skripsi serta tesis yang berkaitan dengan judul penelitian. Akan tetapi, dari 

beberapa tulisan yang ditemukan ada beberapa sumber karya tulis seperti buku, 

skripsi dan jurnal yang mengungkapkan tema tersebut yang dapat dijadikan 

perbandingan oleh penulis tentang sejauh mana masalah yang akan dibahas dalam 

tulisan ini, yaitu : 

  Pertama, dalam buku yang ditulis oleh Abdurrahman Surjomihardjo tahun 

1986 yang berjudul Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia 

Modern. Buku ini menjelaskan tentang peranan tokoh pendidik Ki Hadjar Dewantara 

dan perkembangan Taman Siswa, menggali nilai-nilai perjuangan serta karya Ki 

Hadjar Dewantara bersama kawan-kawannya. Selain itu ia merefleksikan nilai-nilai 

pendidikan sejarah masa lampau, sekaligus menimbang relevansinya untuk masa kini 

dan akan datang. Sedangkan  kajian dalam penelitian saya membahas tentang awal 

Pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang mana seluruh tatanan yang ada dalam tubuh 

Taman Siswa merupakan pemikiran Ki Hadjar Dewantara, dapat dilihat pada azas-

azas Taman Siswa, metode among yang digunakan sebagai strategi dalam 

mengajarkan siswanya, serta semboyan-semboyan pendidikannya yang di gali lebih 

dalam dan akan direlevansikan dengan pendidikan pada masa kini. 



Ketiga, jurnal yang ditulis oleh I Made Ariasa Giri Vol. I, No I tahun 2018 

yang berjudul Antisipatif Problematika Pendidikan Berbasis Teknohumanistik 

dengan Pendidikan Sistem Among Ki Hajar Dewantoro. Dalam jurnal yang ditulis I 

Made Ariasa Giri menjelaskan tentang pendidikan karakter bangsa, globalisasi, 

antisipatif problematika pendidikan berbasis teknohumanistik dengan pendidikan 

sistem among Ki Hadjar Dewantoro. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa sistem 

pendidikan budi pekerti yang dikemukakan Ki Hadjar Dewantara merupakan warisan 

luhur yang patut diimplementasikan dalam perwujudan masyarakat yang berkarakter, 

sedangkan dalam sudut pandang tulisan saya membahas bukan hanya pada metode 

Amongnya tapi segala hal tentang pendidikan yang telah diajarkan oleh Ki Hadjar 

Dewantara dan melihat kesesuaian pemekiran Ki Hadjar Dewantara dengan Tujuan 

Pendidikan Nasional. 

Keempat, jurnal yang ditulis oleh  Sita Acetylena Vol.III, No I tahun 2018 

yang berjudul Bahasa dan Pendidikan Karakter dalam pandangan Ki Hadjar 

Dewantara (perspektif teori Kritis Habermas). Dalam jurnal yang ditulis Sita 

Acetylena ini menjelaskan tentang pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang 

pendidikan karakter, analisa pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan 

karakter perspektif Kritis Habermas. Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa 

perjuangan Ki Hadjar Dewantara dalam merintis kemerdekaan melalui pergerakan 

politik maupun melalui pendidikan berbasis karakter dilakukan dengan menjadikan 

bahasa sebagai alat diskursus demi meraih kemerdekaan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan memahami pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang 

bahasa dan pendidikan karakter  dalam pandangan teori Kritis Habermas. Teori Kritik 



Habermas merupakan teori kritis berparadigma komunikatif. Bahasa dan pendidikan 

karakter menurut Ki Hadjar Dewantara merupakan hal yang sangat sangat substansial 

bagi eksistensi dan keberadaban suatu bangsa. Sedangkan kajian dalam penelitian 

saya membahas tentang seluruh aspek dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara Bukan 

hanya pendidikan karakternya. 

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Lilik Nugroho Vol.VI Tahun 2017 yang 

berjudul Implementasi Trilogi Kepemimpinan Pendidikan Ki Hadjar Dewantara di 

SD Taman Muda Ibu Pawiyatan Taman Siswa Yogyakarta. Dalam tulisan yang 

ditulis Lilik Nugroho ini menjelaskan tentang penerapan kepemimpinan Ki Hadjar 

Dewantara di SD taman muda Taman siswa menerapkan sistem among sebagai 

sistem pendidikan yang didasarkan asas kemerdekaan dan kodrat alam yang 

selanjutnya dikembangkan menjadi lima asas pokok yang disebut pancadarma taman 

siswa yang meliputi asas kemerdekaan/kebebasan, asas kodrat alam, asas 

kebudayaan, asas kebangsaan dan asas kemanusiaan. Perbedaannya dengan tulisan 

saya yaitu tulisan saya membahas secara rinci tentang sepak terjang Ki Hadjar 

Dewantara dalam bidang pendidikan mulai sebelum kemerdekaan hingga berakhirnya 

Kiprahnya dalam pendidikan, serta pemikiran-pemikirannya. Dalam tulisan ini akan 

dibahas secara luas termasuk seluruh aspek pendidikan ajaran Ki Hadjar Dewantara. 

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Muthoifin dan Muthohharun Jinan Vol. 16, 

No. 2 tahun 2010  yang berjudul Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara: Studi 

Kritis Pemikiran Karakter dan Budi Pekerti dalam Tinjauan Islam. Dalam tulisan 

yang ditulis ini menjelaskan konsep Ki Hadjar Dewantara dalam pandangan islam. 

Metode yang digunakan adalah historical approch, dengan teknik content analysis, 



deskriptif dan komparatif. Data-data itu dianalisa untuk diambil kesimpulan dari 

fenomena yang ada. Hasil penelitian dalam tulisan ini menyebutkan bahwa pemikiran 

Ki Hadjar Dewantara tentang karakter tidak ditentukan landasan yang bertalian erat 

dengan keimanan, melainkan berpijak pada kepribadian bangsa yang universal, hal 

ini dapat ditemui bahwa Ki Hadjar Dewantara menginginkan agar bangsa Indonesia 

memiliki budaya dan kepribadian yang khas. Sementara karakter dalam islam tidak 

lepas dengan tauhid dan keimanan. Tulisan ini dibatasi pada tinjauan islam sedangkan 

sudut pandang  tulisan saya membahas pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara 

dan kesesuaian pemikiran Ki Hadjar Dewantara dengan Pendidikan saat ini. 

Ketujuh, tesis yang ditulis oleh Intan Ayu Eko Putri yang berjudul Konsep 

Pemikiran Humanistik Ki Hadjar Dewantara dalam Pandangan Islam. Dalam 

penelitian ini menjelaskan bahwa pemikiran humanistik Ki Hadjar Dewantara dalam 

pendidikan, yaitu memposisikan pendidikan sebagai penuntun. Pendidikan 

humanistik Ki Hadjar Dewantara menurut pandangan islam yaitu hakikat manusia 

yang memiliki kodrat alam yang merupakan potensi dasar manusia yang disejajarkan 

dengan fitrah manusia, membuatnya menjadi insan kamil dan mampu memberi 

kontribusi kepada masyarakatnya, konsep tut wuri handayani yang merupakan bagian 

dari metode among dalam islam sama dengan metode keteladanan, metode kisah, 

metode nasehat, pendidikan budi pekerti Ki Hadjar Dewantara dalam islam sama 

dengan pendidikan akhlak sehingga seseorang menjadi manusia yang dapat 

menghormati dan menghargai manusia lainnya dan dapat tercipta pendidikan 

humanistik. Dalam tulisan ini membahas tentang dasar pemikiran Ki Hadjar 

Dewantara yaitu Humanistik yang dibatasi dengan tinjauan islam sedangkan kajian 



dalam penelitian saya membahas mengenai lebih luas lagi tentang pemikiran Ki 

Hadjar dewantara bukan hanya Humanistik tetapi segala hal yang ditempuhnya dalam 

bidang pendidikan sesuai dengan rentang waktu 1922-1957 

 

1.7 Kerangka Konseptual    

 Skripsi ini berjudul “Pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam Bidang 

Pendidikan 1922-1957”. Adapun Pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam bidang 

pendidikan dapat dilihat dalam konsep sejarah pemikiran.  

 Sejarah pemikiran merupakan penyelidikan tentang artikulasi atau pertalian 

ide-ide atau gagasan di masa lalu. Pada intinya berkenaan dengan kajian tentang 

ekspresi pemikiran yang tertulis dalam bentuk buku, esai atau pamplet, khususnya 

tingkat pemikiran canggih dan reflektif. Belakangan ini juga diperluas dengan 

memasukkan pemikiran yang tidak tertulis seperti yang dapat digali dalam wacana 

kearifan lokal. Oleh karena itu, sejarah pemikiran atau sejarah intelektual mengacu 

pada data sejarah yang berkenaan dengan kegiatan ide atau pikiran manusia sebagai 

salah satu kekuatan penggerak sejarah.
9
 Sejarah pemikiran dalam arti luas yaitu:

10
 

a. Fenomena sejarah pemikiran manusia yang dihasilkan oleh tokoh pemikir dalam 

berbagai bidang tertentu baik filosof, seniman, penulis, politisi, maupun ilmuwan 

yang mewariskan karya intelektual mereka dalam berbagai bidang baik ilmu 

teoritis maupun akademis. 
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b. Telaah tentang pengaruh berbagai bidang hasil pemikiran mereka terhadap 

kehidupan umat manusia pada masanya. 

c. Telaah tentang bagaimana penyebaran dan pengaruh pemikiran dalam sejarah dan 

dampaknya terhadap faktor-faktor non-intelektual, atau hal-hal yang bersifat 

kondisional. 

Sejarah intelektual atau pemikiran dapat dikatakan sebagai pokok masalah 

data apa saja yang ditinggalkan oleh aktivis fikiran-fikiran manusia. Sebagai contoh, 

Tamansiswa yang merupakan hasil dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Dari sudut 

pandang pemikiran yang sempit, sejarah intelektual mencoba menceritakan siapa 

yang menghasilkan dan bagaimana hasil intelektual dapat mendekati sesuatu ilmu 

sosiologi restrospektif, bahkan suatu sosiologi restrospektif yang umum. Ada sejarah 

intelektual yang mencoba mengembangkan fakta tentang siapa yang menulis dan 

bilamana, dalam bentuk apa dipublikasikan, dan pula tentang fakta-fakta yang sama 

tentang apa yang dihasilkan dalam media budaya selain dengan kata-kata, khususnya 

bilamana media ini diperuntukkan untuk propaganda.
11

 Adapun karya-karya Ki 

Hadjar Dewantara antara lain  Als  Ik Eens Nederlander Was Seandainya Aku 

Seorang Belanda. Tulisan tersebut bermaksud mengkritik pemerintahan Belanda yang 

akan merayakan Hari Ulang Tahun kemerdekaan negaranya, dan Een voor Allen 

maar Ook Allen Voor Een satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga, yang 

dipublikasikan melalui surat kabar De Express milik Douwes Dekker.
12
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Sejarah pemikiran juga membicarakan pemikiran-pemikiran yang 

berpengaruh besar pada kejadian bersejarah, melihat konteks sejarah tempat muncul, 

tumbuh dan berkembangnya sejarah dan pengaruh pemikiran pada masyarakat 

bawah, yakni mencari hubungan antara para filsuf, kaum intelektual para pemikir, 

dan cara hidup yang nyata dari jutaan orang yang menjalankan tugas peradaban. Oleh 

karena itu, sejarah pemikiran tidak bisa hanya dibatasi pada kaum intelektual atau 

hanya ke sejarah di permukaan, akan tetapi juga ke masyarakat bawah dengan 

perbuatan nyata. Ki Hadjar Dewantara memiliki hubungan yang dekat dengan 

masyarakat bawah bahkan beliau melepaskan gelar kebangsawanannya agar lebih 

bebas bergaul dengan masyarakat bawah dan membuatnya lebih leluasa untuk 

memberikan pendidikan untuk rakyat pribumi kala itu. Hal tersebut nyata terjadi 

dengan mendirikan Tamansiswa yang keseluruhannya dipengaruhi oleh pemikiran Ki 

Hadjar Dewantara. Untuk menghadapi tugas-tugasnya, sejarah pemikiran mempunyai 

tiga macam pendekatan, yaitu kajian teks, kajian konteks sejarah, dan kajian 

hubungan antara teks dan masyarakat.
13

 

Pemikiran Ki Hadjar Dewantara adalah pendidikan dan pengajaran idealnya 

memerdekakan manusia secara lahiriah dan batiniah selalu up to date atau relevan 

untuk segala zaman. Pendidikan dalam perspektif memerdekakan manusia dari segala 

belenggu yang memasung dan menghambat manusia untuk mengaktualisasikan 

potensi-potensi dirinya itulah yang diperjuangkan Ki Hadjar Dewantara. Pendidikan 
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dalam perspektif itu sesungguhnya tetap menjadi kata kunci bagi kemajuan sebuah 

bangsa atau negara dulu kini dan kelak.
14

 

Pemikiran tersebut direalisasikan dengan penerapan among methode. 

Pengajaran dalam sistem Among berarti mendidik anak menjadi manusia yang 

merdeka bathinnya baik pikiran maupun tenaganya. Perlu diketahui, dalam 

pendidikan bahwa kemerdekaan itu ada tiga yaitu berdiri sendiri, tidak bergantung 

kepada orang lain, dan mampu mengatur diri sendiri. Guru tidak hanya memberi 

pengetahuan yang perlu dan baik saja, namun harus juga mendidik murid untuk 

mencari sendiri pengetahuan itu dan menggunakannya untuk kepentingan umum.
15

 

Pemikiran-pemikiran Ki Hadjar Dewantara melahirkan semboyan pendidikan 

Ing Ngarsa Sung Tuladha, artinya seorang pendidik selalu berada didepan untuk 

memberi teladan. Ing Madya Mangun Karsa, artinya seorang pendidik selalu berada 

di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus memprakarsai peserta didiknya 

untuk berkarya membangun niat, semangat dan membutuhkan ide-ide produktif untuk 

berkarya. Tut Wuri Handayani, artinya seorang pendidik selalu mendukung, 

menopang para muridnya berkarya ke arah yang benar bagi masyarakat.
16

 

 

1.8 Metode Penelitan 

 Penelitian ini digolongkan ke dalam bentuk penelitian kualitatif. Jenis 

penelitian ini dipilih karena sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan. 
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Berdasarkan tujuannya, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah. Dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

generalisasi.
17

 Peneliti dalam penelitaian kualitatif mencoba megerti makna suatu 

kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang yang ada 

dalam situsai atau peristiwa tersebut.
18

 

Dalam rangka penelitian Pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam bidang 

pendidikan 1922-1957, peneliti menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah 

cara atau teknik dalam merekontruksi kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa 

lampau, yang dapat dilakukan dengan empat tahapan kerja, yaitu :  

 

1.8.1 Heuristik 

Heuristik merupakan langkah pertama yang dilakukan mengingat bahwa 

metode sejarah ini tidak bisa ditukar-balik atau mendahulukan kritik, interpretasi, 

maupun historiografi, karena semua penelitian tentang sejarah menempatkan posisi 

sumber sejarah sebagai syarat mutlak yang harus ada. Tanpa adanya sumber sejarah, 

kisah masa lalu tidak akan bisa direkonstruksi.
19

 Menurut kuntowijoyo sumber 
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sejarah sering kali disebut data sejarah.
20

 Sumber-sumber sejarah di eksplorasi untuk 

mengungkapkan Networking colective memories kelompok sosial masyarakat pelaku 

sejarah.
21

 Perkataan data berasal dari bahasa latin yang berarti pemberitaan. Sumber 

sendiri terdiri dari 2 macam yaitu : 

1) Sumber Lisan 

Sumber lisan merupakan usaha merekam kenangan yang disampaikan oleh 

pengisah sebagai pengetahuan pertama, biasanya sumber lisan datang dari mulut 

kemulut dari generasi ke generasi. Sehingga sangatlah dimungkinkan adanya 

penambahan cerita dan unsur subyektif di dalamnya.
22

 Ada dua hal yang sangat 

berbeda dimana sejarah lisan dibedakan dari sumber-sumber biasa. Yaitu sumber 

lisan menghadirkan dirinya dalam bentuk tulisan. Sebagai bentuk langsung dari 

perekaman sumber lisan.
23

 Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan 

sumber lisan dikarenakan tidak memunginkannya peneliti melakukan wawancara 

dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga untuk melakukan 

wawancara dengan keturunan-keturunan tokoh yang diteliti pun sulit untuk 

dijangkau langsung oleh peneliti dikarenakan jarak yang sangat jauh. 

2) Sumber Tertulis 

Sumber tertulis ini berupa dokumen tertulis, dalam mencari sumber-

sumber sejarah peneliti menggunakan data historis. Data historis didapatkan dari, 

dokumen-dokumen berupa literatur-literatur yang ada di perpustakaan, toko 
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buku, toko buku online, dan jurnal. Sumber-sumber ini berupa buku-buku 

pustaka dan situs-situs yag dicari melalui internet. Adapun sumber  primer yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Pendidikan, Menuju Manusia Merdeka. 

sedangkan sumber sekunder yang digunakan antara lain Ki Hajar Dewantara, 

Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara, Ki Hadjar Dewantara dan 

Tamansiswa dalam Sejarah Indonesia Modren, Ki Hadjar Dewantara Bapak 

Pendidikan Nasional, Visi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara, Tamansiswa 

Badan Perjuangan, Perjuangan dan Ajaran Hidup, Ki Hajar Dewantara 

Biografi singkat 1889-1959, Soewardi Suryaningrat dalam Pengasingan, Ki 

Hajar Dewantara Pemikiran dan Perjuangannya. Sumber ini peneliti peroleh 

baik di perpustakaan wilayah provinsi Jambi, perpustakaan Fkip Universitas 

Jambi, toko buku Gramedia dan Bukalapak. 

1.8.2 Kritik Sumber 

Setelah sumber dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah kritik sumber untuk 

menentukan ke otentikan dan kredibilitas sumber sejarah.
24

 Verifikasi ini dibagi 

menjadi yaitu : 

1) Kritik Ekstern  

Untuk menetapkan keaslian atau otentisitas data, dilakukan kritik eksternal. 

Ini digunakan untuk membuktikan keaslian sumber dan membutuhkan pembuktian 

mendetail sampai dinyatakan bahwa sumber tersebut asli. Baik sumber primer atau 

pun sumber sekunder yang dipakai oleh peneliti merupakan sumber yang dapat 

dikatakan asli karena bersumber dari pelaku dan peristiwa itu sendiri.  
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2) Kritik Intern   

Kritik intern, ini merupakan tahap yang kedua dalam kritik sumber. Ini 

merupakan tahap kedua dan jika semua sumber dinyatakan positif tidak ada cara lain 

selain mengakui bahwa dokumen tersebut credible. Dalam sumber-sumber primer 

yang dipakai penulis menggunakan buku yang ditulis oleh Ki Hadjar Dewantara 

sendiri.  

 

1.8.3 Interpretasi  

Interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta atau 

bukti-bukti sejarah. Interpretasi merupakan proses penggabungan atas sejumlah fakta 

yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah yang  berkaitan dengan tema penelitian 

dan dengan sebuah kerangka berpikir kemudian disusunlah fakta tersebut ke dalam 

suatu interpretasi yang menyeluruh. Tanpa adanya penafsiran sejarawan, data yang 

dikumpulkan tidak memberikan pembuktian sepenuhnya, sejarawan yang jujur akan 

mencantumkan keterangan secara mendetail tentang asal-usul data yang diperoleh.
25

 

1.8.4 Historiografi  

Historiografi merupakan tahapan terakhir yang dilakukan dimana berbagai 

pernyataan mengenai masa lalu yang telah melalui tahapan sintesis kemudian 

dituangkan ke dalam bentuk kisah sejarah atau penulisan sejarah. Penulisan sejarah 

ini merupakan inti dari segala-galanya dalam metode penelitian sejarah. Dalam hal ini  

historiografi dilakukan tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan 

elementer seperti what, who, when ataupun how, melainkan eksplanasi secara kritis 
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dan mendalam mengenai bagaimana dan mengapa atau sebab musabab terjadinya 

suatu peristiwa.
26

 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari: bagian muka, bagian isi dan 

bagian akhir. Bagian muka terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman abstraksi, halaman 

kata pengantar, halaman daftar isi dan lampiran. Sedangkan bagian isi terdiri dari 

lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan susunan sebagai 

berikut : 

BAB I :Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, 

tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :Biografi Ki Hadjar Dewantara, Mulai dari keluarga dan masa 

sekolah, kiprah Ki Hadjar Dewantara, akhir hayat dan prestasi Ki 

Hadjar Dewantara. 

BAB III :Pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam bidang pendidikan 1922-

1957. 

BAB IV :Relevansi pemikiran Ki Hadjar Dewantara dengan pendidikan 

nasional. 
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BAB V :Penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian dengan                                            

mengemukakan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan hasil penelitian  
 


