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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara ada beberapa tugas guru yang  

ditemukan dalam penelitian, diantaranya adalah sebagai pamong atau pembimbing, 

yaitu membimbing anak, mengasuh, menjaga, membina. Kemudian seorang guru 

bertugas sebagai penasehat yang menasehati muridnya ketika melangkah ke jalur 

yang salah. Selanjutnya tugas guru sebagai motivator yang menyokong atau 

mendukung kodrat alamnya anak-anak yang dididik. Selain dari itu yang paling 

utama dari tugas guru adalah mengajar dan mendidik, mengajar berarti memberi ilmu 

pengetahuan, menuntun gerak pikiran serta melatih kecakapan atau kepandaian anak-

anak, mendidik berarti menuntun tumbuhnya budi pekerti dalam hidup anak-anak. 

Selanjutnya dari tugas guru adalah memberi tuntunan didalam hidup tumbuhnya 

tubuh dan jiwa kanak-kanak, dan terakhir menjadi pemimipin anak-anak, karena di 

dalam sekolah gurulah yang menjadi pimpinan para murid.  

Selain dari itu Ki Hajar Dewantara menyebutkan beberapa aspek yang ada dalam 

kompetensi pedagogik diantaranya adalah instinct paedagogis yaitu naluri dalam 

mendidik, kemudian ilmu dalam mendidik sebagai penunjang karena tidak cukup 

dengan instinct saja, selanjutnya pemahaman terhadap peserta didik dan terakhir 

adalah penggunaan pendekatan keluarga dalam mengajarkan anak didik. 

Sebagai guru profesional, seorang guru di samping memiliki kecakapan dalam 

mendidik, harus disertai dengan penguasaan pengetahuan yang dipelajarinya di 

sekolah keguruan. Guru dituntut untuk menguasai pengetahuan yang akan diajarkan 

serta metode dalam pengajaran di jenjang yang sedang dijalaninya, karena laku tidak 

berserta ilmu itu tidak dapat mencapai tujuan dengan sempurna, sebaliknya ilmu yang 

tak beserta laku itu kosong. Ki Hajar Dewantara menyebutnya “blilu tau, weruh nora 

220 

 



221 
 

Muhamad Deden Sumarna, 2014 
Konsep Guru Dalam Pandangan Ki Hajar Dewantara Dilihat Dari Perspektif Pendidikan Islam 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

nglakoni”, bisa juga berati ilmu tanpa amal seperti pohon kaju jang tidak berbuah. 

Ngelmu tanpa laku kotong, laku tanpa ngelmu tjupet. Ilmu tanpa perbuatan adalah 

kosong, perbuatan tanpa ilmu pincang. 

Selain dari itu seorang guru harus memenuhi kompetensi sosial atau dikenal 

dengan istilah konpergensi, yaitu hubungan komunikasi dengan masyarakat yang 

lebih luas. Sebagai lembaga kemasyarakatan Taman Siswa tidak memisahkan diri 

dengan masyarakat yang lebih luas. Ia harus menghubungkan dirinya dengan 

masyarakat. Dengan demikian seorang guru harus mampu berkomunikasi baik 

dengan masyarakat sekitar. 

Kompetensi selanjutnya adalah kompetensi kepribadian. Dalam pandangan Ki 

Hajar Dewantara seorang guru harus memiliki kepribadian, diantaranya adalah 

berakhlak mulia,  bertanggung jawab, disiplin, istiqamah, sabar, ikhlas, tawakal, 

memiliki jiwa penyayang, menjadi teladan yang baik, bijaksana rendah hati dan 

bersikap sederhana. 

Mengenai sistem gaji atau upah Ki Hajar Dewantara lebih tertarik menyebutnya 

pemberian nafkah, karena dalam pemberian nafkah ini Ki Hajar Dewantara 

menggunakan sistem kekeluargaan. Sistem yang dimaksud adalah menentukan 

nafkah berdasarkan jumlah tanggungan keluarga. Jika jumlah tanggungannya besar 

maka nafkah yang diperolehpun akan disesuaikan demi terciptanya kesejahteraan 

kaum guru. 

Dalam pendidikan Islam tugas guru diantaranya adalah membimbing, 

mendidik, mengajar, memimpin, menasehati, memotivasi, dan menuntun murid ke 

arah yang baik. Dalam hal ini pemikiran Ki Hajar Dewantara ini selaras dengan 

pemikiran HAMKA yang berpandangan bahwa seorang pendidik berupaya 

membantu dalam rangka membimbing peserta didiknya untuk memiliki ilmu 

pengetahuan yang luas, berakhlak mulia dan menguasai keterampilan yang 
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bermanfaat, baik bagi dirinya maupun masyarakat luas. Dengan demikian pemikiran 

Ki Hajar Dewantara mengenai tugas guru selaras dengan pendidikan Islam. 

Kemudian dalam kompetensi pedagogik, pendidikan Islam menghendaki agar 

seorang guru harus memiliki jiwa dalam mendidik serta menggunakan metode yang 

sesuai dalam mengajar dan seorang gurupun dituntut untuk memahami karakteristik 

setiap anak didiknya, hal ini diungkapkan oleh al-Gazālī, „Ulwān, dan Ibnu Khaldūn. 

Dengan demikian apa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai 

kompetensi pedagogik senada dengan para tokoh pendidikan Islam.  

Dilihat dari kompetensi selanjutnya, yakni kompetensi profesional, pendidikan 

Islam menghendaki agar seorang guru mampu menguasai keilmuan yang dimilikinya, 

hal ini diungkapkan oleh Syed Naquib al-Attas, Basiuni Imran, Al-Qabīsī serta 

„Ulwan yang menyebutkan bahwa seorang guru harus selalu menambah pengetahuan 

yang dimilikinya dalam artian terus belajar, baik itu di universitas ataupun tempat 

pembelajaran lainnya. Oleh karena itu seorang guru harus terus berusaha mencari 

ilmu untuk menunjang keilmuan yang dijalaninya. pandangan Ki Hajar Dewantara, 

yang menghendaki agar para guru menguasai ilmu yang diajarkannya untuk 

menunjang keprofesionalannya selaras dengan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan 

Islam.  

Berlanjut pada kompetensi Sosial, dalam pendidikan Islam seorang guru 

merupakan makhluk sosial yang diharapkan mampu berkomunikasi dengan 

lingkungan serta tidak menghendaki sikap uzlah atau memisahkan diri dari 

lingkungan. Hal ini disebutkan oleh para pemikir pendidikan Islam seperti Ibnu 

Miskawaih, Muḥammad Iqbal dan Buya HAMKA. Dengan demikian pemikiran Ki 

Hajar Dewantara dengan teori konpergensi atau kemasyarakatan serta mengharuskan 

agar guru mampu bergaul dalam lingkup masyarakat luas, selaras dengan pemikiran 

tokoh pendidikan Islam.  
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Kompetensi terakhir adalah kompetensi kepribadian, dalam Pendidikan Islam 

sebagaimana yang telah disebutkan oleh para tokoh pendidikan Islam seperti, 

Muḥammad Aṭiyah al-Abrasy, al-Gazālī, Nāsiḥ „Ulwān dan al-Adawy yang 

menyebutkan bahwa, seorang guru haruslah memiliki pribadi yang mulia seperti yang 

contohkan oleh Rasulullah saw. karena akan menjadi panutan bagi siswanya. 

Begitupun dengan Ki Hajar Dewantara yang memiliki prinsip bahwa seorang guru 

harus memiliki sifat mulia. Dengan demikian pemikiran Ki Hajar Dewantara 

mengenai kompetensi kepribadian guru selaras dengan pendidikan Islam.  

Terakhir pandangan Pendidikan Islam mengenai upah atau gaji, sebagaimana 

yang telah disebutkan oleh Abdurahman Assegaf dan Al-Qabīsī bahwa, dalam 

pendidikan Islam tidak melarang seorang guru menerima gaji sebagai bekal untuk 

kelangsungan hidupnya. Melihat hal tersebut dengan demikian pemikiran Ki Hajar 

Dewantara mengenai nafkah atau upah selaras dengan pemikiran para tokoh 

pendidikan Islam. 

Dengan demikian secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa, 

pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai guru, baik itu dari aspek tugas, kompetensi 

guru dan  gaji guru, sesuai dan selaras dengan pendidikan Islam. Meskipun Ki Hajar 

Dewantara adalah seorang tokoh nasionalis, namun sebagai seorang muslim, 

pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak terlepas dari nilai-nilai Islam dan melihat dari 

hasil pembahasan, maka pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang guru dapat dikatakan 

termasuk ke dalam pemikiran pendidikan Islam. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menyarankan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Bagi Prodi IPAI 

Penulis menyarankan kepada Prodi IPAI hasil penelitian ini dapat dijadikan 

masukan dan sumbangan pemikiran tentang guru, baik itu mengenai tugas-

tugas guru ataupun kompetensi-kompetensi guru yang sesuai dengan 

pendidikan agama Islam. 

2. Bagi Guru dan Dosen  

Penulis menyarankan bagi para guru dan dosen, agar hasil penelitian ini bisa 

dijadikan sebagai pedoman untuk mendidik anak didiknya dengan baik. Demi 

tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. 

3. Saran bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya, untuk meneliti pemikiran Ki 

Hajar Dewantara perihal pendidikan budi pekerti dan konsep pendidikan anak 

Ki Hajar Dewantara yang kemudian  diselaraskan dengan pendidikan Islam.  

 


