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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Simpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini mencakup tiga poin utama sesuai 

dengan rumusan yang menjadi pertanyaan penelitian, yaitu hakikat sistem 

among, potret pelaksanaan sistem among, serta relevansi sistem among 

terhadap praktek pendidikan di Indonesia. 

1. Hakikat Sistem Among 

Sistem among merupakan sebuah pendekatan, strategi, dan atau 

metode pembelajaran yang digunakan dalam perguruan Tamansiswa yang 

dilaksanakan secara terbuka, penuh kasih sayang, bebas, dan melindungi 

siswa dari unsur yang bersifat perintah, paksaan, hukuman dengan maksud 

agar pertumbuhan dan perkembangan segala potensi dalam diri peserta 

didik dapat diaktualisasikan secara optimal. 

Adapun hakikat dari komponen – komponen pendidikan yang 

terdapat dalam sistem among yaitu: 

a. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam sistem among yaitu 

senantiasa menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa, manusia 

yang berbudaya, manusia yang berbudi pekerti, manusia yang 

berkepribadian, manusia yang cerdas pikirannya, manusia yang 

mandiri, manusia yang merdeka, manusia yang sehat jasmani dan 

rohani, serta mewujudkan kesempurnaan hidup manusia. 

b. Pendidik. Pendidik merupakan sosok gambaran individu yang 

memiliki bekal dan kompetensi tertentu guna melaksanakan tugasnya 

dalam mengajar dan mendidik. Kompetensi yang harus dimiliki 

seorang pendidik yaitu pemahaman tentang pedagogik, pemahaman 

terhadap peserta didik, serta pemahaman terhadap pendekatan 

pendidikan. Adapun tugas dan kewajiban seorang pendidik yaitu 

sebagai among (momong), penuntun, pemberi teladan, penasehat, 
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pemimpin, pengajar dan pendidik, serta pemberi motivasi dalam 

rangka menyokong optimalisasi segala potensi peserta didik. 

c. Peserta didik. Peserta didik adalah individu manusia yang sedang 

dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang memerlukan 

bantuan dari orang lain untuk mengoptimalisasikan segala kodrat dan 

potensinya. Seorang peserta didik merupakan sosok sentral 

pendidikan, berperan sebagai subjek sekaligus objek pendidikan, serta 

mempunyai hak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya 

melalui proses pendidikan dan pengajaran. 

d. Isi pendidikan. Isi pendidikan yang dirumuskan dalam kurikulum 

perguruan secara garis besar sesuai dengan yang ditetapkan 

pemerintah, namun yang menonjol pada isi pendidikan dalam 

perguruan yaitu meliputi pendidikan keagamaan, budi pekerti, 

kebudayaan, kebangsaan, pengetahuan umum, keterampilan, olahraga, 

kesenian, serta pendidikan ke-Tamansiswaan. 

e. Alat pendidikan. Alat pendidikan yang digunakan oleh pendidik 

dalam sistem among tidak mengarah pada alat yang bersifat 

kebendaan, melainkan “peralatan” disini berupa “cara mendidik”, 

yaitu pemberian contoh, pembiasaan, pengajaran, paksaan, dan 

hukuman, laku (perilaku), serta pengalaman lahir dan batin. 

f. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dalam sistem 

among dikenal dengan istilah perguruan/paguron/asrama. Lingkungan 

pendidikan ini berfungsi sebagai tempat tinggal guru dan murid, 

tempat pendidikan dan pengajaran, serta sekaligus sebagai pusat studi 

dalam lingkungan masyarakat. 

2. Proses pelaksanaan sistem among 

Kegiatan – kegiatan pendidikan dalam sistem among didalamnya 

menyangkut pada aspek masukan (input), kurikulum, instrumentalia 

(sarana) pendidikan, kegiatan belajar mengajar, serta keluaran (output). 

Selain itu didapatkan gambaran bahwa proses pendidikan melalui 

penerapan sistem among dilaksanakan dengan didasarkan pada prinsip atas 
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dasar azas kekeluargaan, dilaksanakan secara terpadu (pendidikan dengan 

multidispilin ilmu dalam tripusat pendidikan), serta pendidikan 

dilaksanakan dengan biaya yang ringan. 

3. Relevansi sistem among terhadap praktek pembelajaran persekolahan 

di Indonesia. 

Relevansi sistem among pada praktek pendidikan Indonesia yaitu 

ditunjukan adanya kesesuaian dan hubungan antara nilai – nilai esensial 

yang terkandung dalam sistem among dengan rumusan sistem pendidikan 

Indonesia, baik dalam segi aspek tujuan, hakikat pendidik, peserta didik, 

isi pendidikan (kurikulum), alat pendidikan, maupun metodologi praktek 

pendidikan saat ini yang diwujudkan dalam kurikulum 2013.  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan temuan - temuan penelitian di atas, rekomendasi diajukan 

kepada para pendidik dan pengambil kebijakan pendidikan. Selain itu, 

diajukan pula kepada para pendidik dan stakeholder pendidikan, serta kepada 

peneliti selanjutnya. 

1. Sebagai suatu konsep pemikiran untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

danpembelajaran pada umumnya sudah selayaknya sistem among karya Ki 

Hadjar Dewantara perlu dipertimbangan untuk dapat dikaji lebih jauh 

sehingga dapat diterapkan secara proporsional sehingga bukan hanya ada 

dalam dokumentasi semata. 

2. Bagi para pendidik/guru/dosen pada khususnya dan stakeholder 

pendidikan pada umumnya, sistem among beserta segala perangkatnya 

patut untuk diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai suatu metode yang 

dapat dimanfaatkan/diterapkan untuk memperbaikimutu pembelajaran dan 

pendidikan pada umumnya. 

3. Mengingat keterbatasan penelitian ini maka peneliti selanjutnya dapat 

memperdalam penelitian pada setiap aspek dari sistem among ini lebih 

lanjut. Disamping itu untuk meningkatkan validitas keterlaksanaan sistem 

among ini dapat dilakukan dengan mencari berbagai hubungan dengan 

variabel lain untuk menentukan tingkat keberhasilan sistem among, atau 
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menambah variabel/obyek penelitian untuk melihat pelaksanaan waktu 

sekarang sehingga lebih komprehensif. 


