
 

69 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan konsep tujuan 

pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dengan pendidikan 

Islam maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Konsep Tujuan Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara adalah 

mengarahkan potensi peserta didik sesuai kodratnya dan mengarahkan 

kearah yang lebih baik untuk mencapai manusia yang bahagia di dunia 

dan akhirat dengan konsep among, yaitu menuntun peserta didik dengan 

memperhatikan potensi yang dimiliki, untuk membuat peserta didik yang 

memiliki akhlak budi pekerti yang luhur dan kecerdasan untuk kehidupan 

masyarakat yang lebih baik untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan 

akhirat. 

2. Relevansi Konsep Tujuan  Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara 

terhadap Pendidikan Islam sangat relevan karena sama-sama memiliki 

tujuan untuk mewujudkan peserta didik mampu menjadi manusia yang 

memiliki akhlak atau budi pekerti luhur dan kecerdasan yang baik untuk 

mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

B. Saran-saran 

Setelah melalui proses penelitian dan kajian tentang konsep tujuan 

pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan relevansinya terhadap 

pendidikan Islam, ada beberapa saran yang penulis ingin sampaikan:
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1. Sebagai pendidik hendaknya mampu menuntun potensi yang dimiliki 

peserta didik serta menuntun akhlak atau budi pekerti yang luhur supaya 

dapat digunakan peserta didik hidup ditengah masyarakat. 

2. Dengan adanya penelitian tentang konsep tujuan Ki Hajar Dewantara dan 

relevansinya terhadap pendidikan Islam ini diharapkan akan banyak 

inovasi-inovasi pembelajaran budi pekerti Dan akan banyak 

ditemukannya media dan sistem pembelajaran yang memanusiakan 

peserta didik. 

3. Penelitian tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, 

menjadikan semangat baru untuk bersama memperbaiki karakter, 

budiperkti yang luhur kepada peserta didik khusunya dan untuk 

masyarakat pada umumnya. 

C. Penutup 

Puji syukur penulis senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT Yang 

Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga penulis 

bisa menselesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi sebagai syarat tugas 

akhir untuk mendapatkan gelas Strata Satu (S1). Tidak lupa sholawat serta 

salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan 

bagi umat di seluruh dunia.  

Akhirnya tak lupa penulis sampai terimakasih kepada semua pihak 

yang telah membantu penulis, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. 

Semoga semua pihak tanpa yang telah membantu, mendapatkan balasan yang  

baik dan setimpal. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan selalu  

mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin. 


