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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan secara arti luas memegang peranan sangat strategis dalam setiap 

masyarakat dan kebudayaan.Sedangkan dalam artian sederhana makna pendidikan 

adalah sebagai usaha  manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

potensipotensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan 

nilainilai yang ada dalam masyarakat. Pendidikan secara praktis tak dapat 

dipisahkan dengan nilainilai budaya.  

Di Indonesia, muncul tokoh karismatik yang teguh pendirian dan visioner 

dalam persoalan pendidikan yang terkait dengan nilai-nilai dan jati diri budaya 

Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara. Banyak hal yang dapat digali dari satu 

tokoh ini terutama tentang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses di 

dalam menemukan transformasi baik dalam diri, maupun komunitas. Oleh sebab 

itu, proses pendidikan yang benar adalah membebaskan seseorang dari berbagai 

kungkungan, intimidasi, dan eksploitasi. Disinilah letak afinitas/  ketertarikan dari 

pedagogik, yaitu membebaskan manusia secara komprehensif dari ikatan-ikatan 

yang terdapat diluar dirinya atau dikatakan sebagai sesuatu yang mengikat 

kebebasan seseorang. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Bab I, pasal I 

ayat (1) menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.. 

Usaha sadar tersebut memiliki arti bahwa pendidikan tidak sekedar 

mentransfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) kepada siswa, tetapi lebih 

dari itu, yakni mentransfer nilai (transfer of value) dalam masyarakat dan 

menghargai nilai masyarakat tersebut. Selain itu, pendidikan juga merupakan 
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kerja budaya yang menuntut siswa untuk selalu mengembangkan potensi dan daya 

kreatifitas yang dimilikinya agar tetap survive dalam hidupnya. Karena itu, daya 

kritis dan partisipatif harus selalu muncul dalam jiwa siswa. 

Pendidikan merupakan salah satu indikator majunya suatu bangsa. Faktor 

yang paling penting dalam memajukan kualitas sumber daya manusia untuk 

menghadapi semua permasalahan global di dunia internsional. Namun apa yang 

terjadi di pendidikan Indonesia. Berbagai problematika dalam pendidikan semakin 

tidak berlangsung secara komprehensip dan keluar dari hakikat pendidikan itu 

sendiri. Proses pendidikan cenderung menjadi kebutuhan konsumen dan hanya 

memproduksi bahan sesuai kebutuhan konsumen yang diatur oleh kurikulum yang 

ditentukan oleh pusat yang memiliki kewenangan. Seolah-olah kreatifitas anak 

terkurung dalam suatu wadah yang diharuskan untuk membentuk karakter yang 

sama padahal yang kita ketahui bahwa setiap  individu atau setiap anak memiliki 

karakteristik yang berbeda dan unik. Maka dari itu setiap kebutuhan anak berbeda 

dan pemebentukan proses dalam pembelajaran berbeda satu sama lain. 

Dalam zaman mutidimensional yang mengedepankan teknologi adalah salah 

satu ketakutan dari aliran eksistensialisme karena akan tidak mustahil akan 

menjadi bencana bagi kehidupan manusia. Sekarang ilmu sudah bergeser nilai-

nilai luhur yaitu untuk mensejahterakan manusia, seperti yang telah diketahui 

masuiknya teknologi dapat menggantikan peran manusia dan tanpa diketahui kita 

sudah terjajah oleh peradaban.  

Kondisi pendidikan ideal yang telah dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara 

yakni: 

1. Melihat pendidikan dari perspektif antropologis, yaitu bagaimana warga 

masyarakat meneruskan warisan budaya kepada generasi berikutnya dan 

mempertahankan tatanan sosial. Ki Hajar Dewantara memandang penting 

pewarisan budaya ini sebagai cara menyambung kembali peradaban bangsa 

yang pernah terdistorsi. Beliau juga memikirkan kemajuan budaya bangsa 

yang harus selalu tumbuh. Pendidikan merupakan proses akulturasi, dalam 

pengertian masyarakat tidak hanya menyerap warisan budaya tetapi juga 

memadukan berbagai unsur budaya tanpa menghancurkan unsur inti atau 
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tema utama kebudayaan, dalam hal ini kebudayaan nasional (Cultureel Natio-

nalism).  

Ki Hadjar Dewantara mencipakan asas Tri-kon (kontinyu, konvergensi, dan 

konsentris), yang menyebutkan bahwa pertukaran kebudayaan dengan dunia 

luar harus dilakukan secara kontinyu dengan alam kebudayaannya sendiri, 

lalu konvergensi dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang ada dan akhirnya, 

jika sudah bersatu dalam alam universal, bersama-sama mewujudkan 

persatuan dunia dan manusia yang konsentris. Konsentris berarti bertitik 

pusat satu dengan alam-alam kebudayaan sedunia, tetapi masih tetap 

memiliki garis lingkaran sendiri-sendiri. 

2. Pendidikan nasional harus berdasarkan pada garis hidup bangsanya dan 

ditujukan untuk keperluan perikehidupan, yang dapat mengangkat derajat 

negeri dan rakyatnya, sehingga berkedudukan sama dan pantas bekerjasama 

dengan bangsa lain untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. 

Pemikiran ini menunjukkan bahwa Ki Hajar Dewantara adalah seorang yang 

sangat menghargai pluralisme atau kemajemukan. Beliau juga seorang yang 

berpikiran futuristik dengan universalisasi yang memungkinkan jaringan 

global berbagai hubungan antarbangsa melintasi ruang dan waktu. Wawasan 

kemajemukan ini membuka peluang bagi berkembangnya sikap toleran yang 

merupakan wujud konkret dari Bhinneka Tunggal Ika. 

3. Memberikan pengakuan akan pentingnya pendidikan budi pekerti. Beliau 

berpendapat bahwa pendidikan ala Barat yang hanya berorientasi pada segi 

intelektualisme, individualisme, dan materialisme tidak sepenuhnya sesuai 

dengan corak budaya dan kebutuhan bangsa Indonesia. Warisan nilai-nilai 

luhur budaya dan religiusitas bangsa Indonesia yang masih dijadikan 

pedoman hidup berkeluarga di masyarakat Indonesia harus dikembangkan 

dalam dunia pendidikan. Dalam konteks pemikiran Ki Hajar, pendidikan 

tidak cukup hanya membuat anak menjadi pintar atau unggul dalam aspek 

kognitifnya. Pendidikan harusnya mengembangkan seluruh potensi yang 

dimiliki anak seperti daya cipta (kognitif), daya rasa (afektif), dan daya karsa 

(konatif). Dengan demikian, pendidikan diharapkan mampu mengembangkan 
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anak menjadi mandiri dan sekaligus memiliki rasa kepedulian terhadap orang 

lain, bangsa, dan kemanusiaan, sehingga anak menjadi seorang yang humanis 

dan lebih berbudaya. (Pendidikan, Ki Hajar Dewantara, 1962, hal 12). 

Secara faktualnya bangsa Indonesia menghadapi masalah yang bersifat 

multidimensional yang dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan dan kecanggihan 

teknologi. Banyak orang yang terbuai oleh teknologi yang melupakan nilai 

masyarakat yang telah ada seperti pentingnya membangun interaksi dengan 

sesama dalam masyarakat, menghargai, peduli sesama lebih daripada apa yang 

berhasil dibuatnya. Manusia semakin bersikap individualis. Mereka melupakan 

kesejahteraan dirinya sebagai pribadi manusia dan makhluk sosial. Oleh karena itu 

pendidikan dan pembelajaran hendaknya diperbaiki sehingga dapat 

menyeimbangkan antara aspek individualitas ke aspek sosialitas atau kehidupan 

kebersamaan sebagai masyarakat manusia.  

Dalam kondisi pendidikan saat ini cenderung melakukan pengkarbitan 

terhadap siswa dan itu sangat terlihat jelas. Hal ini terlihat ketika sekolah 

berorientasi pada produk daripada prosers pembelajaran. Layaknya sebuah 

industry sekolah-sekolah pada saat ini menawarkan berbagai tawaran menarik 

untuk meningkatkan kuantitas sekolah tersebut sehingga mengabaikan kebutuhan 

Siswa, dan potensi-potensi yang harus dimiliki siswa. Sehingga produk luaran dari 

sekolah tersebut merupakan produk karbitanyang hanya mengunggulkan kuantitas 

daripada kualitas. Misalnya dengan pengadaan program akselerasi, program 

sekolah unggulan, pekerjaan rumah yang menumpuk dan biasanya setiap hari guru 

memberikan pekerjaan rumah dengan lembaran-lembaran kerja belum lagi tugas 

dalam kelomkpok yang harus dikerjakan dan menjadi anjuran sebuah sistem 

sekolah. 

Guru seolah-olah kehilangan arahan dalam penyelenggaraan pendidkan. 

Dalam sistem bumbungan seringkali mereka lebih mengarah kepada pelatihan dan 

pengajaran sehingga guru menjadi tukang ajaryang hanya mengajarkan tanpa 

mendidik  siswa yang mengarah kepada generasi yang diinginkan dalam pancasila 

dan tujuan pendidikan sebenarnya. Guru lupa akan trilogi kepempinan dan lupa 

arti sebenarnya dari trilogi pendidikan yang menajdi acuan sebenarnya dalam 
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peranan guru dalam menghadapi dunia gobalisasi dan multidimensional. 

Kebermaknaan pembelajaran tidak lagi dirasakan oleh siswa sehingga manfaat 

apa yang diperoleh dalam setiasp pembelajaran seaakan terhapus oleh birokrasi 

yang mematahkan landasan fundamental dalam belajar dan mendidik.  

Secara faktual, dewasa ini bangsa Indonesia menghadapi masalah yang 

bersifat multidimensi. Ini mengemukan antara lain munculnya berbagai fenomena 

seperti: pendidikan dalam prakteknya direduksi menjadi pengajaran (Syaripudin, 

2015: 3). Dalam fenomena tersebut memang disebutkan bahwa guru selalu tidak 

sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah pengajaran bukan mendidik. Itu 

jelaslah terlihat pada prakteknya bahwa guru memperbanyak teori daripada 

menemukan suatu analisis yang kontekstual dalam kehidupan anak sehingga anak 

hanya mendapatkan pengetahuan naif tanpa mempunyai kesadaran yang kritis 

dalam memahami suatu pembelajaran. Sehingga bisa dikatakan pendidikan telah 

direduksi menjadi sebuah pengajaran, dan pengajaran telah dinistakan menjadi 

pelatihan. Di dalam fenomena tersebut bisa juga dikatakan bahwa pendidikan 

secara umum yang telah dikembangkan belum mengembangkan potensi anak 

didik secara menyeluruh dan utuh, serta tidak konteksutal dengan lingkungannya. 

Tidak senuai dengan apa yang dikatakan dari keinginan Ki Hajar Dewantara 

bahwa seyogyanya siswa harus merdeka dari segala beban pengajaran guru bukan 

seperti pendidik. 

Fenomena yang lain memang sistem kebanyakan sekolah hanya 

mempertajam pengetahuan sehingga yang mereka rasakan bukanlah esensi dari 

belajar itu sendiri. Tumpulnya ras yang dicerna siswa dan apa yang direfleksikan 

dalam sanubari dan perilaku-perilaku keseluruhan mereka sebagai anak didik 

semakin senjang.  

Seperti yang telah kita ketahui bahwa landasan pendidikan nasional Indonesia 

adalah Pancasia. Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia yag 

rumusannya termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 

yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh 
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Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, Keadilan Sosial 

Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.  

Sehubungan dengan hal di atas bangsa Indnesia memiliki Filosofis 

pendidikan tersendiri dalam system pendidikan nasionalnya, yaitu Pancasila. 

Sejalan dengan ini Pasal 2 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang 

“Sistem Pendidikan Nasional” menyatakan bahwa Pendidikan NAsional adalaj 

pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indoneisa Tahun 1945. Sehubungan dengan hal ini nilai-nilai Pancasila 

adalah merupakan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan maupun studi 

pendidikan. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalan diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

Sebagai usaha sadar dan terencana, pendidikan tentunya mempunyai dasar 

dan tujuan yang jelas, sehingga dengan demikian baik isi pendidikan maupun 

cara-cara pembelajarannya dipilih, diturunkan, dan dilaksanakan dengan mengacu 

kepada dasar dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu pendidikan 

bukanlah proses pembentukan peserta didik untuk menjadi orang tertentu sesuai 

kehendak spihak dari pendidik. Karena manusia (peserta didik) hakikatnya adalah 

pribadi yang memiliki keunikan dan potensi serta memiliki keinginan untuk 

menjadi dirinya sendiri, maka upaya pendidikan dipandang sebagai upaya bantuan 

dan memfasilitasi peserta didik dalam rangka mengambangkan potensi dirinya. 

Upaya pendidikan adalah pemberdayaan peserta didik. Hal ini hendaknya tidak 

dipandang sebagai upaya dan tujuan yang bersifat individuaistik semata, sebab 

sebagaimana telah dikemukakan bahwa kehidupan manusia itu multidimensi dan 

merupakan satu kesatuan yang integral. Selain hal diatas dimensi historitas, 

dinamika, perkembangan kebudayaan dan tugas hidup yang diemban manusia 

mengimplikasikan bahwa pendidikan harus diselenggarakan  sepanjang hayat.  
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 Pandangan Pancasila terhadap pendidikan bahwa penyelenggaraan 

pendidikan bukan hanya mengembangkan satu potensi  saja dalam menjadi 

manusia berilmu, bukan hanya untuk terampil bekerja saja melainkan demi 

berkembangnya seluruh potensi peserta didik dalam konteks keseluruhan dimensi 

kehidupan secara integral. Seperti halnya pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang 

pendidikan menginginkan pada prinsip cara belajar siswa secara aktif dan bersifat 

multi metode. Sehingga peran pendidik tersurat dan tersirat dalam trilogy 

pendidikan Ki Hajar Dewantara daintaranya Ing Ngarso Sung Tulodho pendidik 

harus memberikan atau menjadi teladan bagi peserta didiknya, Ing MAdya 

Mangun Karsa peserta didik harus mampu mebangun karsa pada diri peserta 

didiknya, Tut Wuri Handayani sepanjang tidak berbahaya pendidik haris 

memberikan kebebabasn atau kesempatan kepada peserta didik untuk belajar 

mandiri. 

 Atas dasar permasalahan-permasalahan yang muncul di atas tentu 

mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus membuka mata kita dan sadar akan 

kondisi pendidikan untuk masa depan. Sudah seharusnya kita mengembalikan 

hakikat pendidikan itu sendiri dalam esensi pendidikan dalam rangka mengatasi 

permasalahan pendidikan. maka dari itu dalam hubungannya dengan 

permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

implementasi konsep Tut Wuri Handayani dalam pendidikan. 

 

B. Idetifikasi Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Pendidikan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan manusia. Pandangan klasik tentang pendidikan pada umumnya 

dikatakan sebagai pranata yang dapat dijalankan pada tiga fungsi sekaligus: 

a.  Fungsi menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan 

tertentu dalam masyarakat di masa depan.  

b. Fungsi mentransfer atau memindahkan pengetahuan, sesuai dengan peranan 

yang diharapkan, dan  



8 
 

Meilina Indriani, 2017 

IMPLEMETASI KONSEP TUT WURI HANDAYANI DALAM PENDIDIKAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

c. mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan 

masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup (survive) masyarakat 

dan peradaban-perbedaan. Pada perkembangan berikutnya ekstensifikasi/ 

perluasan pengertian pendidikan tersebut sejalan dengan tuntutan masyarakat. 

Dari sisi, pendidikan kemudian memainkan fungsi sebagai pelengkap untuk 

melestarikan tata sosial dan tata nilai yang ada di masyarakat sekaligus 

sebagai agen pembaharuan. Proses ini menimbulkan persoalan pendidikan 

yaitu terjadinya hubungan timbak balik antara kepentingan pendidikan dan 

kepentingan kebutuhan masyarakat. Kepentingan pendidikan seringkali 

menjadi terabaikan oleh tuntutan masyarakat. artinya fungsi konservasi 

budaya lebih menonjol daripada upaya antisipasi masa depan secara akurast 

dan memadai. Dalam artian dalam perluasan pendidikan itu harus ada penguat 

didalamnya. 

Pendidikan merupakan suatu proses berkesinambungan dan sangat penting 

bagi kelangsungan eksistensi manusia baik dalam kedudukannya sebagai makhluk 

individu, makhluk sosial dalam konteks masyarakat maupun global serta makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan adalah suatu upaya sadar untuk 

mengembangkan potensi-potensi anak didik secara optimal. usaha sadar tersebut 

tidak lepas dari lingkungan budaya. Antara pendidikan dan kebudayaan  terdapat 

hubungan yang erat berkenaan dalam nilai. Didalam rumusan-rumsan mengenai 

Taylor dalam Tilaar (Pendidikan, Kebudayaan, dan masyarakat Madani, 2002 

hlm. 7)  menegaskan bahwa telah menjalin 3 pengertian ; manusia, masyarakat, 

budaya sebagai tiga dimensi  dari hal yang bersamaan. Oleh sebab itu,pendidikan 

tidak akan terlepas dari kebudyaan  dan hanya terlaksana dalam suatu masyarakat. 

Dengan demikian tidak ada suatu proses pendidikan tanpa kebudayaan dan 

tanpa masyarakat dan proses pendidikan hanya dapat terjadi di dalam hubungan 

antarmanusia di dalam suatu masyarakat. Namun budaya yang seperti apa dulu 

yang harus dan patut dikembangkan dan dipertahankan. 

Tak lepas dari peranan juga sebagai pendidik  yang mempunyai tanggung 

jawab secara formal dan moral.  Seorang pendidik dituntut menyelenggarakan 

proses pendidikan dengan penuh pemahaman dan penghargaan terhadap murid. 
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Tidak ada unsur paksaan terhadap apa yang dilakukannya. Membantu tumbuh 

kembang Siswa yang tidak diajarkan di keluarga karena Siswa lebih menyerap 

informasi, bagaimana melewati pergaulan dalam pendidikan. seperti yang 

dipaparkan Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa 

Pendidikan hanya sebagai tuntutan didalam hidup tumbuhnya anakanak kita. 

Anakanak itu  sebagai makhluk sebagai manusia...tumbuh menurut 

kodratnya sendiri. Kita sebagai kaum pendidik hanya dapat menuntun 

tumbuhnya atau hidupnya kekuatankekuatan itu agar dapat memperbaiki 

tingkah lakunya... (Pendidikan, Ki Hajar Dewantara. 1962 hlm 21) 

 

Pernyataan diatas Ki Hajar Dewantara menerangkan bahwa pendidikan 

adalah gerbang siswa untuk menuju kedewasaan. Dimana kedewasaan ini tumbuh 

menurut kodratnya sendiri. Pendidikan membantu tumbuh kembang sesuai 

dengan perkembangan psikologisnya. Guru dibekali landasan pendidikan dan 

landasan pedagogik untuk memahami bagaimana mendidik yang benar sesuai 

dengan apa yang dicita-citakan oleh hakikat pendidikan itu sendiri, dengan 

mengajarkan budaya serta nilainilai yang sesuai dengan Pancasila.   

Pendidikan yang sesungguhnya tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, 

tidak hanya merujuk kepada hasil atau status cumlaude dalam ijazah, tapi harapan 

dalam tantangan abad 21 menginginkan generasi muda dalam pendidikan yang 

tidak hanya memliki kecerdasan intelektual saja namun memiliki semua 

kecerdasan yang meliputi kecerdasan emosional, moral, dan memiliki karakter 

bangsa yang kuat untuk mempertahankan, dan melestarikan kebudayaan serta jati 

diri bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman. Penulis berasumsi 

bahwa adanya kegamangan antara kedua permasalahan yang ada dalam latar 

belakang antara dua dimensi pendidikan yang bertolak belakang dengan tantangan 

abad21. Sehubungan dengan kegamangan tersebut penulis berusaha  

menganalisis tentang hal yang sangat mendasar daari pendidikan itu sendiri yang 

berangkat dari sosok guru itu sendiri yaitu tentang implementasi konsep Tut Wuri 

Handayani dalam Pendidikan. Tut Wuri Handayani Pendidikan akan 

mengantarkan guru ke dalam  pendidikan apa yang seharusnya. Penjelasan dari 

identifikasi dan latar belakang tersebut yang jauh dari realita yang ada persoalan 

bagaimana guru mengimplementasi konsep Tut Wuri Handayani dalam 
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Pendidikan sehingga perlu ada penelitian tentang implementasi guru karena ada 

kesenjangan antara teori dan praktik sehingga tidak berfungsinya landasan 

pendidikan dalam prosesnya.  

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, akan dirinci sebagai 

beriut:  

a. Bagaimana cara guru mengimplementasikan konsep Tut Wuri Handayani 

dalam proses pembelajaran di sekolah? 

b. Bagaimana kendala guru dalam pelaksanaan implementasi konsep Tut Wuri 

Handayani dalam proses pembelajaran di sekolah  

c. Bagaimana upaya yang dilakukan guru mengatasi kendala dalam pelaksanaan 

implementasi konsep Tut Wuri Handayani dalam proses pembelajaran di 

sekolah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang 

konsep pendidikan KI Hajar Dewantara relevensinya dengan praktek 

pendidikan. Namun dikhususkan penelitian ini mencakup: 

1. Setelah menerapkan konsep Tut wuri Handayani guru dapat mendeskripsikan 

dan menganalisis cara mengimplementasikan konsep konsep Tut Wuri 

Handayani terhadap proses pembelajaran di sekolah. 

2. Setelah menerapkan konsep Tut wuri Handayani guru dapat menganalisis 

kendala pelaksanaan implementasi peranan konsep Tut Wuri Handayani 

terhadap proses pembelajaran di sekolah. 

3. Setelah menerapkan konsep Tut wuri Handayani guru dapat menemukan 

upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan implementasi peranan 

guru menurut konsep Tut Wuri Handayani terhadap proses pembelajaran di 

sekolah. 

 

 

 



11 
 

Meilina Indriani, 2017 

IMPLEMETASI KONSEP TUT WURI HANDAYANI DALAM PENDIDIKAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

D. Manfaat Penelitian (Praktis dan Teoritis) 

1. Manfaat Teoritis 

Secara khusus, manfaat dari hasil penelitian pendidikan untuk 

mengembangkan konsep teoritis Trilogi Pendidikan KI Hajar Dewantara 

khususnya Tut Wuri Handayani dalam implemnatasinya aterhadap proses 

pembelajaran di sekolah dan pilarpilar pedagogis guru. 

2. Manfaat Praktis 

a. Turut mengembangkan implementasi guru terhadap konsep Tut Wuri 

Handayani dalam pendidikan yang berdasarkan pada perkembangan 

zaman konteks pendidikan  

b. Memberikan masukan dalam rangka mengembangkan sumber daya 

manusia dan kualitas guru seuai dengan kebutuhan Siswa dan 

perkembangan zaman. 

 


