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ABSTRAK

STRATEGI PENDIDIKAN H.O.S TJOKROAMINOTO 
DALAM MENDIDIK GENERASI BERKARAKTER

Oleh

DANI MUSTOFA

Saat ini tingkat pendidikan Indonesia masih rendah. Mayoritas penduduk 
Indonesia berpendidikan dibawah SMA. Laporan United Nations Development 
Programme (UNDP) pada 2014 menyebutkan, rata-rata lama sekolah penduduk 
Indonesia hanya 7,5 tahun. Saat ini berbagai upaya pemerintah dilakukan untuk 
mendongkrak tingkat pendidikan masyarakat Indonesia. Dalam upaya peningkatan 
kualias sumberdaya manusia, strategi pendidikan sangat dibutuhkan untuk mencapai 
tujuan pendidikan. Oleh karena itu diperlukan kajian tentang penerapan strategi 
pendidikan yang dilakukan oleh tokoh, dalam hal ini penulis mengkaji strategi 
pendidikan H.O.S tjokroaminoto dalam mendidik generasi berkarakter. Adapun 
penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendalami strategi pendidikan H.O.S 
Tjokroaminoto dalam mendidik generasi berkarakter.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian 
pustaka (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai 
data terkait, baik yang berasal dari sumber data (primary sources), maupun sumber 
data pendudkung (secondary sources). Data dikumpulkan dengan menggunakan 
teknik  studi pustaka yaitu menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada 
kaitanya dengan masalah pokok yang telah dirumuskan. Berdasarkan dengan jenis 
data dan tujuan yang akan dicapai, maka strategi analisis yang digunakan iyalah 
“analisis kualitatif”. Strategi ini dilakukan bahwa analisis bertolak dari data-data dan 
bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum. Adapun teknis analisis datanya 
dengan menggunakan teknik content analysis.

Dalam mendidik generasi berkarakter, Tjokroaminoto banyak menggunakan 
strategi pendidikan diantaranya, pertama, tjokro menanamkan nilai-nilai Religi yang 
bersumber dari ajaran Islam. Kedua, Tjokro menerapkan kedisiplinan yang kuat 
kepada murid-muridnya melalui peraturan yang Ia terapkan di rumah kostnya. Ketiga, 
menanamkan kesadaran kebangsaan dan nasionalisme melalui penyadaran terhadap 
permasalahan yang di hadapi bangsa. Keempat, mendidik dengan metode diskusi. 
Kelima, menerapkan pendidikan terpadu,dengan tidak memisahkan ilmu dunia dan 
ilmu agama. Keenam, penanaman nilai estetis dengan pendidikan seni dan budayaan. 
Ketuju, pendidikan berbasis keteladanan. Kedelapan, penanaman nilai-nilai 
sosialisme yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. 

Kata kunci: Strategi H.O.S Tjokroaminoto, Pendidikan Berkarakter
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MOTTO

                        

                       

Artinya: kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman 
kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 
antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang 
fasik. (Q.S Ali-Imran 110)1

                                                          
11 Departemen Agama RI, Al-qur-an dan terjemahan, Hlm. 64
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Saat ini tingkat pendidikan Indonesia masih rendah. Mayoritas penduduk 

Indonesia berpendidikan dibawah SMA. Mengutip data Badan Pusat Statistik, per 

Februari 2015 tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia masih didominasi 

pendidikan SD ke bawah, yakni sebesar 54,61 juta orang atau 45,19 persen. Tingkat 

menengah pertama 21,47 juta orang atau sebesar 17,77 persen. Menegah atas 19,81 

juta orang, kejuruan 11,80 juta. Sedangkan yang berpendidikan diploma dan 

universitas masing-masing sebesar 3,14 juta dan 10,02 juta orang.1

Kapabitas penduduk yang rendah tercermin dari tingkat pendidikan penduduk. 

Laporan United Nations Development Programme (UNDP) pada 2014 menyebutkan, 

rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia hanya 7,5 tahun. Capaian ini jauh di 

bawah sejumlah negara ASEAN. Rata-rata lama sekolah di Singapura 10,2 tahun, 

Malaysia 9,5 tahun, Filipina 8,9 tahun, dan Brunei Darussalam 8,7 tahun.

Kemajuan sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh baik buruknya kualitas 

sumber daya manusianya. Hal ini yang disadari betul oleh Jepang sehingga mampu 

bangkit dari keterpurukannya saat peristiwa bom atom nagasaki dan hiroshima.2 Di 

Indonesia manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam mewujudkan visi 

pembangunan nasional jangka panjang, yaitu menjadikan bangsa Indonesia menjadi 

                                                          
1http://news.okezone.com/read/2015/06/07/337/1161353/mea-di-depan-mata-indonesia-

terancam-jadi-penonton (6 Agustus 2017).

2 Maukuf Al-Masykuri, Guru Harapan Bangsa, (Jakarta: Muda Cendikia, 2011), hlm. 4.
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bangsa yang mandiri, sejahtera, adil dan makmur.3 Pembangunan akan sulit dicapai 

sasaran dan tujuan yang diharakan, apabila SDM yang menjadi faktor utama kurang 

mendukung. 

Kualitas sumber daya manusia bukan hanya diukur dari aspek intelektual saja, 

namun juga aspek spritual dan emosional. Sumber daya manusia yang baik, adalah 

mereka yang memiliki kepakaran di bidangnya, memiliki akhlak dan moralitas yang 

baik serta memiliki etos kerja yang tinggi. Sumber daya manusia yang baik, bukan 

hanya berorientasi pada pencapaian materi, namun mereka juga  berorientasi pada 

pemecahan masalah dan mampu mentransformasikan  masyarakat. Pentingnya 

membangun SDM berkualitas ini membuat mentri pendidikan Anies Baswedan 

angkat bicara. Menurut Anies, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi 

prioritas utama pemerintah dalam pembangunan. Ketika bangsa indonesia memiliki

SDM yang berkualitas, diharapkan mampu menyelesaikan permaslahan-permaslahan 

yang selama ini membayangi bangsa Indonesia.

Pembangunan sumber daya manusia erat kaitanya dengan pembangunan 

generasi sebuah bangsa. Pembanguna sumberdaya manusia  harus diarahkan untuk 

menghasilkan generasi yang berkarakter. Untuk menghasilkan generasi bangsa yang 

memiliki karakter yang kuat dibutuhkan juga pendidikan yang berkualitas. Sejarah 

telah membuktikan bahwa kemajuan dan kejayaan suatu bangsa di dunia di tentukan 

oleh pembangunan di bidang pendidikan.4 Di era perjuangkan kemerdekaan, 

                                                          
3 Mohammad Ali, Pendidikan untuk Pembangunan Nasional, (Bandung: PT Imperial 

Bhakti Utama, 2009), hlm. 115.
4 Kusnandar, S.Pd, M.Si, Guru Profesional, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2011), 

hlm. 8.
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perjuangan bangsa Indonesia diawali oleh mereka generasi muda terdidik yang 

memiliki kesadaran untuk merdeka.  Mereka mengangap bahwa belenggu kebodohan 

adalah musuh kemajuan dan kejayaan bangsa, oleh karena itu harus diperangi dengan 

mengadakan revolusi pendidikan. Sejarah telah terputus menghasilkan generasi 

pemimpin bangsa berkualitas. Hari ini kita merindukan sosok pemimpin seperti 

H.O.S Tjokroaminoto, bung  Karno, bung Hatta, bung Tomo, M Natsir, H Agus 

Salim dan pemimpin-pemimpin bangsa lainnya yang memiliki karakter yang kuat 

dalam berjuang untuk bangsanya. 

Para ahli mengatakan bahwa abad ke-21 merupakan abad pengetahuan karena 

pengetahuan menjadi landasan utama segala aspek kehidupan.5 Pendidikan di abad 

pengetahuan menuntut adanya pendidikan yang modern dan profesional. Pendidikan 

mempunyai peranan yang sangat strategis untuk mempersiapkan generasi bangsa 

yang berkarakter dan berkualitas yang memiliki kepakaran dan mampu 

menyelesaikan permaslahan-permaslahan sosial masyarakat. Namun pada 

kenyataanya pendidikan di indonesia belum sepenuhnya mampu dalam menghasilkan 

outpun generasi bangsa yang berkarakter. Sekolah dan perguruan tinggi yang 

diharapkan bisa menjadi kawah candra dimuka dalam menempa generasi bangsa  

belum mampu menjadi tempat yang subur untuk tumbuh kembang generasi penerus 

bangsa. Pendidikan hari ini baik dilingkungan keluarga dan dan sekolah banyak 

memberikan doktrin-doktrin matrealisme yang mengekang kebebasan berfikir 

generasi bangsa untuk menentukan masa depannya. Doktrin matrealisme menjadikan 

                                                          
5 Kusnandar, S.Pd, M.Si, Guru Profesional, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2011), 

hlm. 35. 
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pendidikan sebagai alat untuk mencetak tenaga kerja sebaagai mesin mencari uang. 

Pendidikan yang disandarkan pada matrealisme hanya mampu akan menghasilkan 

buruh buruh baru, pekerja-pekerja baru untuk memenuhi pasar indutri. Sedangkan 

yang di butuhkan Indonesia hari ini lebih dari sekedar itu, Indonesia membutuhkan 

generasi bangsa yang memiliki berkarakter kepemimpinan yang kuat dan  

mempunyai visi masa depan yang jelas serta berorientasi pada penyelesaian masalah. 

Sementara dilain sisi, liberalisasi semakin menggerogoti mentalitas dan 

moralitas generasi bangsa. Generasi muda semakin disibukkan dengan kesenangan 

dunia, sehingga lupa terhadap permasalahan bangsanya, dan lupa akan 

tanggungjawabnya sebagai generasi penerus yang akan mewarisi segenap tumpah 

darah Republik Indonesia. Bangsa Indonesia hari ini harus sadar, bahwa pendidikan 

itu bukan sekedar transfer of knawlege, atau transfer pengetahuan. Pendidikan 

sejatinya adalah transfer of value, atau mentransfer nilai. Pendidikan harus mampu 

menanamkan nilai-nilai luhur kehidupan, nilai-nilai spritual, nilai sosial dan nilai-

nilai nasionalisme dan kebangsaan. Sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum 

dalan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 yaitu mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

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

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

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sehingga generasi emas indonesia 

yaitu generasi bangsa yang berkarakter akan lahir dari rahim pendidikan Indonesia.
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Untuk mewujudkan generasi yang berkarakter, guru mempunyai peranan yang 

sangat utama. Guru  merupakan ujung tombak pendidikan Indonesia.6 Di dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan 

bahwa guru memiliki fungsi dan peran serta kedudukan yang sangat strategis dalam 

pembangunan nasional di bidang pendidikan. yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan meningkatkan kualitas manusia indonesia yang beriman, bertaqwa dan berahlak 

mulia serta menguasai ilmu pengertahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradap.7

Guru memiliki tugas yang begitu mulia, hingga gelar pahlawan tanpa tanda 

jasapun di sematkan untuk mengapresiasi tugas guru. Untuk menghasilkan generasi 

bangsa yang berkualitas, pendidikan Indonesia sangat membutuhkan guru-guru yang 

berkualitas, yang bukan hanya yang mampu mentrasfer ilmu pengetahuan tetapi juga 

mampu mentransfer nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu di butuhkan sosok guru 

yang memiliki strategi pendidikan yang tepat untuk menghasilkan generasi yang 

berkarakter yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

Namun sayangnya banyak yang menilai bahwa kualitas guru di Indonesia 

masih rendah. Sampai saat ini dari 2,92 juta guru, baru sekitar 51 persen yang 

berpendidikan S-1 atau lebih, sedangkan sisanya belum berpendidikan S-1. Hanya 

22,15% dari seluruh guru SD di Indonesia berpendidikan S1 atau lebih, 71,67% dari 

seluruh guru SMP di Indonesia berpendidikan S1 atau lebih, dan 81,4% dari seluruh 

guru SMA & SMK di Indonesia berpendidikan S1 atau lebih

                                                          
6 Yuniardi Syukur, Anies Baswedan Mendidik Indonesia, (Jogjakarta: Giga Putaka, 2014), 

hlm. 106.
7 Undang-Undang Guru Dan Dosen, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.
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Kondisi  inilah yang menjadikan dasar peneliti untuk menghadirkan strategi 

pendidikan H.O.S Tjokroaminoto sebagai strategi dalam mendidik generasi 

berkarakter. Peneliti menjadikan strategi pendidikan tokoh guru bangsa H.O.S 

Tjokroaminoto sebagai pusat penelitian karena H.O.S Tjokroaminoto dipandang 

sebagai rule model seorang guru yang sukses dalam mendidik murid-muridnya H.O.S 

Tjokroaminoto bukan sekedar dikenal sebagai tokoh Pahlawan Nasional, dia juga 

dikenal sebagai tokoh pendidikan yang banyak letakkan dasar-dasar pendidikan di era 

sebelum kemerdekaan. Pemikiran cokro dalam dunia pendidikan banyak dituangkan 

dalam sebuah artiketl yang Ia tulis yang berjudul “Moeslim Nationaal Onderwij”

atau pendidikan kebangsaan bagi seorang Pribumi. Dalam artikel tersebut cokro 

banyak menuangkan pemikirannya dalam dunia pendidikan. Poin rumusan ide-ide 

Tjokroaminoto tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah harus bermuatan dan bertujuan 

untuk menjadikan seorang anak didik sebagai seorang muslim yang sejati, dan 

sekaligus menjadi seorang yang Nasionalis yang berjiwa besar dan penuh 

kepercayaan kepada diri sendiri.

2. Dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tersebut, haruslah ditanamkan 

cita-cita demokrasi sebagai benih dan sumber cita-cita perjuangan dalam 

usaha mengangkat harkat dan derajat bangsa Indonesia.

3. Harus ditanamkan pripsip-pripsip keberanian yang bersifat luhur, ikhlas, 

kesetiaan, dan kecintaan kepada yang benar.
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4. Harus ditanamkan sifat-sifat luhur budipekerti yang halus dan tingkah laku 

yang menjurus kearah terciptanya sikap sopan santun dan berperadaban 

tinggi.

5. Harus ditanamkan pripsip-pripsip hidup sederhana dan salaeh dalam hidup 

beragama, bermasyarakat, dan bernegara.

6. Harus ditanamkan pripsip-psrinsip yang menjunjung tinggi dan menghargai 

derajat serta martabat bangsa sendiri, antara lain mempelajari buku-buku 

karangan bangsa sendiri, sejarah bangsa sendiri, dan lain-lain yang datang dari 

dan oleh kekuatanbangsa kita sendiri.

7. Pendidikan dan pengajaran yang erat hubungannya dengan ras kebangsaan

(nasionalisme) tidak boleh menyebabkan anak didik terpisah dari adat istiadat 

dan kehidupan bahagia dalam kehidupan rumah tangga.

8. Pendidikan dan pengajaran selain harus mampu memperkuat rasa kebangsaan 

(nasionalisme) juga harus mampu meningkatkan kecerdasan bangsa dan 

memupuk watak yang bertanggung jawab dalam kehidupan  berbangsa dan 

bernegara.

9. Tiap bangsa mempunyai cita-cita adat istiadat dan sejarahnya sendiri. Oleh 

karena itu pengaruh-pengaruh yang negatif yang datang dari luar atau dari 

masyarakat kita sendiri harus dicegah sehingga anak-anak didik kita haruslah

sungguh-sungguh mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang 

memungkinkan mereka menjadi seorang muslim yang sejati.

10. Dalam dunia pendidikan dan pengajaran Sarekat islam, ilmu pengetahuan 

yang berhubungan dengan keduniaan dan ilmu tentang agama Islam tidak 
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boleh dipisah-pisahkan, dengan kata lain segala keperluan kehidupan dan 

penghidupan serta tujuan hidup atau penyerahan diri kepada Allah SWT untuk 

hidup diahirat harus berjalan paralel dan seimbang. Hal ini dimaksutkan agar 

tidak terjadi satu pihak menguasai penuh berbagai macam ilmu pengetahuan 

keduniaan tetapi mereka buta terhadap agama Islam. Sebaliknya adakelompok 

yang mahir dalam ilmu agama Islam, tetapi otaknya kosong dari ilmu 

pengetahuan tentang keduniaan.

11. Pendidikan dan pengajaran haruslah menghasilkan  pemuda dan pemudi yang 

dapat memahami  dan terjun dalam kehidupan medern dengan kemampuan 

mengusai ilmu pengeahuan keduniaan bahkan yang paling mutahir, tetapi 

sekaligus memiliki jiwa roh Islam, jiwa Islam. Sehingga mereka mampu 

menghadapi segala tantangan dan godaan yang menimpa dirinya, masyarakat 

maupun bangsa Indonesia menuju peradaban dan kebudayaan bangsa yang 

mulia dan bernilai tinggi.8

Inilah 11 butir pemikiran H.O.S Tjokroaminoto yang mampu menjadikan 

murid-muridnya tokoh-tokoh besar pendiri bangsa ini, yang memiliki karakter 

kepemimpinan yang kuat. Sehingga hal inilah yang mendorong peneliti mengambil 

judul “Sterategi Pendidikan  H.O.S Cokroaminoto dalam Mendidik Generasi 

Berkarakter”.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah yang 

dapat penulis identifikasi sebagi berikut:

                                                          
8 Pradana Johan Rintahani, Rumah Guru Bangsa, (Surabaya: Pustaka Saga, 2015). Hlm. 94.
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1. Tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah, rata-rata pedidikan di 

Indonesia hanya kelas 2 SMP.

2. Kualitas guru di Indonesia masih rendah, rata-rata tingkat pendidikan guru di 

Indonesia baru 51 persen yang berpendidikan S-1atau lebih.

C. FOKUS PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka 

penelitian ini dibatasi pada:

1. Penelitian ini difokuskan pada strategi pendidikan H.O.S Cokroaminoto 

dalam mendidik generasi berkarakter.

2. Yang dimaksut generasi berkarakter dalam penelitian ini adalah generasi yang 

memiliki karakter kepemimpinan yang kuat.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah “Bagaimana strategi pendidikan H.O.S Cokroaminoto dalam mendidik 

generasi berkarakter ?” 

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

menggali dan mendalami strategi pendidikan H.O.S Tjokroaminoto dalam mendidik 

generasi berkarakter.

F. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat 

dalam proses pembelajaran, baik calon guru, guru, peneliti, dan peneliti lain.

1. Bagi calon guru.
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Memberikan wawasan berfikir tentang strategi pendidikan H.O.S 

Cokroaminoto.

2. Bagi guru.

Mendorong guru lebih kreatif dalam menerapkan strategi pendidikan dalam 

mendidik generasi berkarakter.

3. Bagi peneliti.

Sebagai suatu pengalaman berharga yang selanjutnya dapat dijadikan 

masukan untuk mengembangkan kompetensi diri.

4. Bagi peneliti lain.

Agar mejadi motivasi untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam 

untuk mengembangkan strategi pendidikan.

G. METODE PENELITIAN

Untuk dapat memudahkan pembahasan masalah yang telah dirumuskan dan 

untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka perlu adanya metode penelitian yang 

cocok dan relefan untuk menyimpulkan dan mengolah data yang dikumpulkan. Agar 

penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan data-data yang valid dan 

tepat, maka diperlukan metode-metode penelitian sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian perpustakaan (library research) yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari buku-buku 

dengan cara mengutip dari berbagai teori dan pendapat yang mempunyai hubungan 
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dengan permasalahan yang diteliti.9 Penelitian Pepustakaan merupakan jenis 

penelitian kualitatif yang pada umumnya tidak terjun ke lapangan dalam pencarian 

sumber datanya. Penelitian Kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam 

pencarian data, atau cara pengamatan (bentuk observasi) secara mendalam terhadap 

tema yang diteliti untuk menemukan ‘jawaban sementara’ dari masalah yang 

ditemukan di awal sebelum penelitian ditindaklanjuti. Dengan kata lain Penelitian 

kepustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisi 

sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan Penelitian 

Kepustakaan.

Dalam hal ini penulis meneliti dan mengkaji informasi dan data yang terkait 

dengan strategi pendidikan H.O.S Tjoroaminoto. Penulis dalam hal ini memanfaatkan 

perpustakaan sebagai sumber didapatkannya informasi yang dimaksud.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 

analisis, yakni suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu kondisi, 

suatu obyek, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang.10

Penulis dalam hal ini hanya menggambarkan tentang strategi pendidikan H.O.S 

Tjoroaminoto dalam mendidik generasi berkarakter.

                                                          
9 Winarno Surahmad, Dasar dan Teknik Research, (Bandung: Tarsito, 2007), Hlm. 38. 
10 Muh. Nazir, Metode Penelitian, (Ghalia Indonesia, 2006), Hlm. 63.  
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c. Sumber Data

Sumber data adalah “subyek darimana data diperoleh dan akan dijadikan 

sebagai sumber utama”.11

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari : 

a. Data primer, yaitu suatu  data  yang  diperoleh secara  langsung  dari   sumber   

aslinya.12 Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang  

bersumber dari perpustakaan, dengan menelaah buku-buku yang relevan dengan 

topik pembahasan strategi pendidikan H.O.S Tjokroaminoto dalam mendidik 

generasi berkarakter. 

b. Data sekunder  yaitu adalah  data yang diperoleh secara tidak langsung dengan 

yang aslinya.13 Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari 

buku-buku, majalah, catatan, dokumen dan lain-lain yang berkenaan dengan judul 

yang dibahas yaitu strategi pendidikan H.O.S Tjokroaminoto dalam mendidik 

generasi berkarakter.

d. Pengolahan Data 

Setelah data telah terkumpul maka penulis mengadakan pengoreksian data 

tersebut dengan meneliti teks tentang strategi pendidikan H.O.S Tjokroaminoto dalam 

mendidik generasi berkarakter yang mencakup segi keotentikannya. Menganalisis 

nilai-nilai pokok yang ada di dalamnya yang kemudian penulis ambil analisisnya 

untuk mengambil kesimpulan akhir.

                                                          
11Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), Hlm. 172. 
12 Louis Gootshalk, Understanding History a Primer Of Historical Method, (Jakarta: UI 

Press, 2002), Hlm. 32. 
13 Ibid., Hlm. 95.
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e. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola 

atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.14 Analisis data disebut juga 

pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan 

penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah 

fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.15

Data yang telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data melalui 

proses editing, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan 

yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat 

segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Setelah data diedit sedemikian 

rupa, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif, karena 

data yang diperoleh dari literatur yang ada perpustakan, kemudian ditarik kesimpulan  

sebagai jawaban terhadap permasalahan. 

Untuk menganalisa data historis dari sumber kepustakaan digunakan teknik 

analisis isi (content analysis), yaitu suatu metode analisis data secara sistematis dan 

objektif. Sedangkan untuk pengambilan kesimpulan penulis menggunakan metode 

berfikir induktif yaitu suatu metode dengan menarik kesimpulan  dari yang  hal-hal  

atau gejala  bersifat  khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 16

Kaitannya dengan penelitian ini adalah suatu proses untuk mengambil 

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus yaitu strategi pendidikan H.O.S 

                                                          
14 S. Nasution, Metodologi Penelitian  Dasar, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), Hlm. 72.
15 Imam Suprayogo & Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya), Hlm.191. 
16 Sutrisno Hadi,  Metodologi Penelitian,  (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), Hlm. 36.
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Tjokroaminoto dalam mendidik generasi berkarakter kemudian dikaitkan dengan 

strategi pendidikan yang bersifat umum.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENDIDIKAN

1. Pengertian  Pendidikan

Sebelum kita tinjau lebih lanjut apa yang dimaksut dengan pendidikan, 

terlebih dahulu perlu kirannya diterangkan dua istilah yang hampir sama bentuknya, 

yaitu paedagogie yang berarti pendidikan dan paedagogiek yang berarti ilmu 

pendidikan. Pedagogik atau ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang 

menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Pedagogik 

berasal dari kata yunani kuno yaitu paedagogia yang berarti pergaulan dengan anak.1

Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata pendidikan berasal dari kata ‘didik’ 

dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, maka kata ini mempunyai arti proses 

atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan 

sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui 

pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan 

orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.2  Pendidikan merupakan 

                                                          
1  Purwanto Ngalim, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, ( Bandung: Remadja Karya,

1985), hlm. 1.
2  Dewey John, Democracy and Education, (Jakarta: The Free Press, 1994), hlm. 4.
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usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui pembelajaran dan 

atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.3

Kalangan akademis telah bersepakat bahwa pendidikan pada dasarnya adalah 

sebuah ilmu yang membahas tentang tujuan pengembangan individu dari segi 

jasmani, fikiran, moral, metode-metode, dan media lainnya yang digunakan untuk 

merealisasikan tujuan tersebut. Sedangkan kalangan sosiologi berpendapat bahwa 

pendidikan merrupakan transformasi pengetahuan dari generasi ke generasi, atau dari 

orangtua ke anaknya, atau dari seorang pengajar ke muridnya.4

Menurut UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 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 

keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.5

Pengertian pendidikan menurut para Ahli, sebelum kita mengambil pendapat 

para filosofi pendidikan dari orang barat, maka kita mengambil pengertian pendidikan 

berdasarkan apa yang di sampaikan oleh bapak pendidikan Nasional Indonesia Ki 

Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang pengertian 

pendidikan yaitu: Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, 

adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada 

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

                                                          
3 Undang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional), (Jakarta: Sinar Grafika, 

2013), hlm. 5.
4 Ali Abdul Halim Mahmud, Pendidikan Ruhani, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 

Hlm. 20.
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dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan

adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.6

Pengertian pendidikan menurut pendapat para Ahli lain diantaranya yaitu : 

Prof. Zaharai Idris seorang Ahli Epistimologi juga menyampaikan pendapatnya 

tentang pengertian pendidikan ialah : “ Pendidikan ialah serangkaian kegiatan 

komunikasi yang bertujuan, antara manusia dewasa dengan si anak didik secara 

tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan 

terhadap perkembangan anak seutuhnya” .

Pengertian pendidikan menurut : Prof. Dr. M.J Langeveld :“ Pendidikan 

ialah pemberian bimbingan dan bantuan rohani bagi yang masih memerlukannya”.

Sedangkan pengertian pendidikan menurut H. Horne, adalah proses yang 

terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang 

telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada tuhan, seperti 

termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari 

manusia.

Terakhir Pengertian Pendidikan Menurut John Dewey :“ Pendidikan adalah 

proses pembentukan kecakapan-kecakapan yang fundamental secara intelektual dan 

emosional ke arah alam dan sesama manusia” .

Dari beberapa pendapat yang telah disampaikan oleh para Ahli di atas maka 

diambil kesimpulan bawah pengertian pendidikan ialah proses bimbingan, pembinaan 

                                                          
6 ‘Pendidikan” (On Line), tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan (5 Oktober 

2016).
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atau pertolongan yang dilakukan secara sadar oleh orang dewasa kepada 

perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak mampu 

melaksanakan tugas hidupnya sendiri secara mandiri dan bermanfaat bagi orang lain.

2. Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai nilai yang baik, luhur, 

pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan memiliki dua 

fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan, dan sesuatu yang 

ingin di capai oleh segenap kegiatan pendidikan. Sebagai suatu komponen 

pendidiakntujuan pendidikan memiliki posisi penting di antara komponen-komponen 

pendidikan lainnya. Dapat dikatakan bahwa segenap komponen dari seluruh kegiatan 

pendidikan dilakukan semata-mata terarah kepada atau ditujukan untuk mencapai 

tujuan tersebut.

Sehubungan dengan fungsi dan tujuan yang sedemikian penting itu, maka 

menjadi sebuah keharusan bagi pendidik untuk memahaminya. Kekurang fahaman 

pendidik terhadap tujuan pendidikan dapat mengakibatkan kesalahan dalam 

melaksanakan pendidikan. Gejala demikian oleh Langeveld disebut salah teoetis 

(Langeveld,1955).7

Berbicara tentang tujuan pendidikan, tak dapat tidak mengajak kita bericara 

tentang tujuan hidup, yaitu tujuan hidup manusia. Sebab pendidikan hanyalah suatu 

alat yang dapat digunakan oleh manusia untuk memelihara kelanjutan hidupnya, baik 

sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Manusia dalam usahanya memelihara 

kelanjutan hidupnya, mewariskan berbagai nilai budaya dari suatu generasi ke 

                                                          
7 Titarahardja Umar, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 37.
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generasi selanjutnya.  Fungsi yang lain dari pendidikan  adalah pengembangan 

potensi-potensi yang ada pada individu-individu supaya dapat dipergunakan olehnya 

sendiri dan seterusnya oleh masyarakat untuk menghadapui tantangan yang selalu 

berubah. 8

Secara umum fungsi pendidikan dalam arti sempit (mikro) dapat diartikan 

membantu secara sadar perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Sedangkan 

fungsi pendidikan secara luas (makro) ialah sebagai alat pengembangan pribadi, 

pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengemabangan 

bangsa. Pada prinsipnya mendidik iyalah, memberi tuntunan, bantuan, pertolongan, 

kepada peserta didik. Di dalam pengertian memberikan telah tersimpul suatu dasar 

pengakuan bahwa anak, (pihak yang di tuntun) memiliki daya-daya (potensi) untuk 

berkembang.9 Pendidikan di harapakan mampu meledakkan potensi yang dimiliki 

oleh peserta didik sehingga mampu menjadi pribadi yang unggul dan mampu 

memberikan manfaat bukan hanya untuk dirinya, namun juga masyarakat yang ada di 

sekitarnya.

Secara umum, fungsi pendidikan memiliki batasan-batasan yang mencakup 

beberapa hal di bawah ini:

Pertama, pendidikan yang berfungsi sebagai proses transformasi budaya. 

Budaya perupakan kekayaan sebuah negara yang sangat mungkin untuk punah. Maka 

di sinilah pendidikan menunjukkan fungsinya. Fungsi pendidikan pada kasus ini 

sebagai media transformasi budaya ke gerenasi muda secara turun temurun. Indonesia 

                                                          
8 Langgulung Hasan, Manusia dan Pendidikan, (Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2004), 

hlm. 129.
9 Ihsan Fuad, Dasar-dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 11.
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sebagai bangsa yang memiliki banyak budaya, sangat memerlukan adanya kesadaran 

dalam mempertahankan seluruh budaya yang ada di dalamnya. 10

Transformasi budaya yang terjadi dari generasi tua ke generasi muda dapat 

dibagi menjadi 3 bentuk transformasi. Yang pertama adalah transformasi yang masih 

dipertahankan seperti anjuran untuk berkata jujur, sopan terhadap mereka yang lebih 

tua, saling menghormati kepada sesama, bertanggungjawab, dan dapat dipercaya 

perkataannya. Kedua, transformasi yang sudah mengalami perubahan yang bertujuan 

untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. 

Budaya yang mengalami perubahan atas dasar menyesuaikan zamannya ini 

seperti upacara pernikahan yang beberapa tata caranya sudah tidak memungkinkan 

untuk dilakukan. Misalnya tata cara pernikahan adat Jawa yang bisa berlangsung 

beberapa hari termasuk siraman serta malam midodareni yang saat ini banyak orang 

hilangkan karena memerlukan waktu yang tidak sebentar serta biaya yang tidak 

sedikit. Ketiga, budaya yang tidak cocok diganti dengan hal lainnya seperti hal-hal 

tabu untuk dibicarakan padahal itu penting untuk pengetahuan, kini hal itu dibuka 

dengan koridor yang tetap menjunjung kesopanan.

Fungsi pendidikan yang kedua adalah pendidikan berfungsi sebagai sebuah 

proses membentuk jati diri. Sebagai Proses pembentukan jati diri, pendidikan 

diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistimatis dan sistemik terarah kepada 

pembentukan pribadi peserta didik.11 Anak didik layaknya kertas putih bersih yang 

masih suci. Jadi mereka belum menemukan jati diri dan keahliannya. Melalui proses 

                                                          
10 Titarahardja Umar, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 33.
11 Ibid, hal. 34.
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pendidikan inilah jati diri seorang peserta didik mulai digali. Maka ketika menginjak 

pendidikan Sekolah Dasar (SD) mereka diajarkan banyak ilmu pengetahuan. Hingga 

sekolah lanjutan yaitu SMP anak didik masih diberi pelajaran yang sama dengan yang 

ada di jenjang SD, hanya saja ada beberapa pengembangan pelajaran. 

Anak didik bisa memilih jurusan apa yang mereka inginkan setelah menginjak 

jenjang SMA. Usia SMA dianggap sebagai usia menginjak dewasa sehingga mereka 

bisa memilih apa yang mereka sukai. Di jenjang ini anak didik bisa memilih sekolah 

kejuruan (SMK) dengan bidang-bidang yang mereka sukai. Atau masuk ke jenjang 

SMA yang pada tahun pertama masih belajar pelajaran umum. Penjurusan dilakukan 

pada saat mereka duduk di kelas dua.

Dari berbagai mata pelajaran yang diajarkan inilah guru akan menggali 

potensi anak didiknya. Potensi anak didik tidak selalu berkaitan dengan 

kecerdasannya dalam mengerjakan soal matematika atau pelajaran lainnya. Potensi 

ini bisa berupa keterampilan baik menggambar, olahraga ataupun yang lainnya. 

Dengan jati diri inilah yang menjadi bekal anak didik untuk terjun di dunia kerja 

ataupun kembali ke masyarakat.

Ketiga, fungsi pendidikan sebagai proses untuk menyiapkan warga negara 

yang baik dan taat aturan. Pendidikan sebagi penyiapan warga negara diartikan sebagi 

suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga 

negara yang baik.12 Sehingga dalam proses belajar mengajar siswa diajarkan untuk 

dapat mematuhi segala aturan yang pemerintah tetapkan. 

                                                          
12 Ibid, hlm. 35.
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Generasi muda yang taat aturan saat ini layaknya barang langka. Banyak 

pelanggaran yang mereka lakukan. Padahal peradaban sebuah bangsa akan terus 

membaik jika masyarakatnya mau mematuhi aturan pemerintah. Jika peraturan 

pemerintah ditaati, tidak akan ada sampah yang berserakan di tempat-tempat umum, 

serta kecelakaan kendaraan akibat tidak adanya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

Keempat, pendidikan berfungsi sebagai pemberian bekal untuk anak didik 

sebelum masuk ke dunia kerja. Ke depannya anak didik pasti akan mencari 

penghidupannya sendiri. Jenjang sekolah adalah tempat yang tepat untuk menyiapkan 

mental dan skill anak sebelum masuk ke dunia kerja. Inilah yang kadang 

membedakan mana pekerja dengan jenjang pendidikan tinggi dan rendah. Jenjang 

pendidikan tinggi sedikit banyak menjadi jaminan kemampuan dan keterampilan 

mereka dalam bekerja. 

Memahami masalah persaingan tenaga kerja yang semakin ketat ini, 

pemerintah mencoba memberi terobosan dengan banyak membangun Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). Memang sekolah kejuruan ini sudah ada sejak lama. 

Tapi perhatian pemerintah akan pentingnya sekolah ini dalam membantu pemerintah 

mengurangi angka pengangguran, baru terjadi beberapa tahun belakangan ini. 

Pemerintah mulai memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah kejuruan baik yang 

berstatus swasta ataupun negeri. Bantuan ini bertujuan untuk melengkapi fasilitas 

pendidikan untuk mempersiapkan generasi muda yang siap bersaing di dunia kerja.13

                                                          
13Fungsi dan Tujuan Pendidikan” (On Line) tersedia di: 

https://www.taralite.com/artikel/post/mengenal-apa-itu-fungsi-pendidikan-dengan-baik-dan-benar/
(10 Januari 2017)
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Sedangkan menurut  Imam Al Ghazali seorang pakar pendidikan muslim 

tujuan pendidikan dapat dibagi menjadi dua.

1. Tujuan jangka panjang 

Tujuan pendidikan jangka panjang ialah pendekatan diri kepada Allah. 

Pendidikan dalam prosesnya harus mengarahkan manusia menuju pengenalan dan 

kemudian pendekatan diri kepada tuhan pencipta alam. Semakin lama seseorang 

duduk dibangku pendidikan, semakin bertambah ilmu pengetahuannya, maka 

semakin mendekat kepada Allah.

Al Ghazali berkata: “hasil dari ilmu sesungguhnya adalah mendekatkan diri 

kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan menghubungkan diri dengan malaikat yang 

tinggi dan bergaul dengan alam arwah, itu semua adalah kebesaran, pengaruh, 

pemerintahan bagi raja-raja dan penghormatan secara naluri.

2. Tujuan jangka pendek 

Menurut Al Ghazali tujuan pendidikan jangka pendek adalah diraihnya profesi 

manusia sesuai bakat dan kemampuannya. Sayarat untuk mencapai tujuan itu, 

manusia mengembangkan ilmu pengetahuan, baik yang termasuk fardhu’ain maupun 

fardhu kifayat. Dengan menguasai ilmu fardhu kifayah dan selanjutnya menguasai 

profesi tertentu, manusia dapat melaksanakan tugas-tugas keduniaan, dapat bekerja 

dengan sebaik-baiknya. 

Dapat dirumuskan bahwa tujuan pendidikan menurut Al Ghazali adalah 

sebagai berikut:

a) Mendekatkan diri kepada Allah, yang wujudnya adalah kemampuan dan 

dengan kesadaran diri melaksanakan ibadah wajib dan sunah.
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b) Menggali dan mengembangkan potensi atau fitrah manusia. 

c) Mewujudkan profesionalisasi manusia untuk mengemban tugas keduniaan 

dengan sebaik-baiknya.

d) Membentuk manusi yang berakhlak mulia, suci jiwanya dari kerendahan budi 

dan sifat tercela.

e) Mengembangkan sifat manusia yang utama sehingga menjadi manusia yang 

manusiawi.14

3. Komponen Dalam Pendidikan

Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang meiliki peran dalam 

keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen 

pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan, yang menentukan 

berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat 

dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan 

keberadaan komponen-komponen tersebut. Komponen-komponen yang 

memungkinkan terjadinya proses pendidikan atau terlaksananya proses mendidik 

minimal terdiri dari 7 komponen, yaitu tujuan pendidikan,  peserta didik, pendidik, isi 

pendidikan, metode pendidikan, alat dan sarana pendidikan dan lingkungan 

pendidikan.

1. Tujuan Pendidikan

Tingkah laku manusia, secara sadar maupun tidak sadar tentu berarah pada 

tujuan. Demikian juga halnya tingkah laku manusia yang bersifat dan bernilai 

                                                          
14 Ibnurus, Abidin, Pemikiran Al Ghazali Tentang Pendidikan, ( Yogjakarta: Pustaka 

Pelajar, 1998), hlm. 34.
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pendidikan. Keharusan terdapatnya tujuan pada tindakan pendidikan didasari oleh 

sifat ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Sebagai ilmu pengetahuan normatif , 

ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah; norma-norma dan atau ukuran 

tingkahlaku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia. Sebagai ilmu 

pengetahuan praktis, tugas pendidikan dan atau pendidik maupun guru ialah 

menanamkam sistem-sistem norma tingkah-laku perbuatan yang didasarkan kepada 

dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan danpendidik dalam suatu 

masyarakat (Syaifulah, 1981). 

Langeveld mengemukakan bahwa pandangan hidup manusia menjiwai 

tingkah laku perbuatan mendidik. Tujuan umum atau tujuan mutakhir pendidikan 

tergantung pada nilai-nilai atau pandangan hidup tertentu. Pandangan hidup yang 

menjiwai tingkahlaku manusia akan menjiwai tingkahlaku pendidikan dan sekaligus 

akan menentukan tujuan pendidikan manusia.

Urutan hirarkhis tujuan pendidikan dapat dilihat dalam kurikulum pendidikan 

Cita-cita nasional/tujuan nasional (Pembukaan UUD 1945).

1. Tujuan Pembangunan Nasional (dalam Sistem Pendidikan Nasional).

2. Tujuan Institusional (pada tiap tingkat pendidikan/sekolah).

3. Tujuan kurikuler (Pada tiap-tiap bidang studi/mata pelajran atau kuliah).

4. Tujuan instruksional yang dibagi menjadi dua yaitu tujuan instruksional 

umum dan tujuan instruksional khusus. 

Dengan demikian tampak keterkaitan antara tujuan instruksional yang dicapai 

guru dalam pembelajaran dikelas, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang 

bersumber dari falsafah hidup yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
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2. Peserta Didik

Perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah 

saja memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Kalau dulu orang 

mengasumsikan peserta didik terdiri dari anak-anak pada usia sekolah, maka sekarang 

peserta didik dimungkinkan termasuk juga didalamnya orang dewasa. Mendasarkan 

pada pemikiran tersebut di atas maka pembahasan peserta didik seharusnya bermuara 

pada dua hal tersebut di atas.

Persoalan yang berhubungan dengan peserta didik terkait dengan sifat atau 

sikap anak didik dikemukakan oleh Langeveld, Anak bukanlah orang dewasa dalam 

bentuk kecil, oleh sebab itu anak memiliki sifat kodrat kekanak-kanakan yang 

berbdeda dengan sifat hakikat kedewasaan. Anak memiliki sikap menggantungkan 

diri, membutuhkan pertolongan dan bimbingan baik jasmaniah maupun rohaniah. 

Sehubungan dengan persoalan anak didik disekolah Amstrong 1981 

mengemukakan beberapa persoalan anak didik yang harus dipertimbangkan dalam 

pendidikan. Persoalan tersebut mencakup apakah latar belakang budaya masyarakat 

peserta didik ? bagaimanakah tingkat kemampuan anak didik ? hambatan-hambatan 

apakah yang dirasakan oleh anak didik disekolah ? dan bagaimanakah penguasaan 

bahasa anak di sekolah ? Berdasarkan persoalan tersebut perlu diciptakan pendidikan 

yang memperhatikan perbedaan individual, perhatian khusus pada anak yang 

memiliki kelainan, dan penanaman sikap dan tangggung jawab pada anak dididk.

3. Guru sebagai Pendidik

Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik atau guru. 

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru 
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adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini,jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.15

Sosok guru merupakan prifesi yang mulia, karena dari gurulah orang tau ilmu 

pengetahuan dan etika. Tanpa didikan mereka, mungkinmasyarakat masih dalam 

eraketertinggalan. Dari mereka pula anak anak cerdas Indonesia lahir dan berjaya 

dalam olimpiade dunia.16

Terdapat beberapa jenis guru atau pendidik dalam konsep pendidikan sebagai 

gejala kebudayaan, yang tidak terbatas pada pendidikan sekolah saja. Ditinjau dari 

lembaga pendidikan muncullah beberapa individu yang tergolong pada pendidik. 

Guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam 

lingkungan keluarga, dan pimpinan masyarakat baik formal maupun informal sebagai 

pendidik dilingkungan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Syaifullah 

(1982) mendasarkan pada konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan, yang 

termasuk kategori pendidi adalah orang dewasa, orang tua, guru/pendidik, dan 

pemimpin kemasyarakatan, dan pemimpin keagamaan.

Di dalam proses pendidikan, guru memegang peranan yang sangat penting 

demi tercapainya tujuan pendidikan. Guru bukan hanya sekedar profesi yang hanya 

dijadikan sebagai sarana mendapatkan uang, namun guru adalah sebuah profesi yang 

memiliki tugas dan tanggung jawab moral yang besar terhadap tercapainya tujuan 

                                                          
15  Undang-undang Guru dan Dosen, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hal. 3.
16  Al-MasykuriMaukuf, Guru Harapan Bangsa, (Jakarta: Muda Cendikia, 2011), hal. 76.
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pendidikan. Paling sedikit ada enam tugas dan tanggung jawab gurudalam 

mengembangkan profesinya, yakni:

1. Guru bertugas sebagai pengajar

2. Guru bertugas sebagai pembimbing

3. Guru bertugas sebagai adminirator kelas

4. Guru bertugas sebagai pengembang kurikulum

5. Guru bertugas untukmengembangkan profesi

6. Guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat17

Di dalam tugasnya, guru membantu peserta didik yang berkembang untuk 

mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kopetensi dan memahami 

materi standar yang dipelajari. Guru harus memahami nilai-nilai atau norma-norma 

sosial yang berkembang di masyarakat, serta berusaha berperilaku sesuai dengan 

nilai-nilai tersebut. Selain  itu guru harus mampu mengambil keputusan secara 

mandiri berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan kopetensi serta bertindak 

sesuai dengan kondisi peserta didik danlingkungan.18

4. Isi Pendidikan

Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk 

mencapai tujuan pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik isi/bahan yang 

biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Isi pendidikan berkaitan 

dengan tujuan pendidikan, dan berkaitan dengan manusia ideal yang dicita-citakan. 

Untuk mencapai manusia yang ideal yang berkembang keseluruhan sosial, susila dan 

                                                          
17 Mudlofir Ali, Pendidik Profesional, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 62.

18 AlmaskuriMaukuf, Guru Harapan Bangsa, ( Jakarta: Muda Cendikia, 2011), hlm. 77. 
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individu sebagai hakikat manusia perlu diisi dengan bahan pendidikan. Macam-

macam isi pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan agama., pendidikan moril, 

pendidikan estetis, pendidikan sosial, pendidikan civic, pendidikan intelektual, 

pendidikan keterampilan dan peindidikan jasmani.

5. Metode Pendidikan

Dalam interaksi pendidikan tidak terlepas dari metode atau bagaimana 

pendidikan dilaksanakan. Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam mendidik, 

yaitu :

a. Metode Diktatoral

Metode ini bersumber dari teori empiris yang menyatakan bahwa 

perkembangan manusia semata-mat ditentukan oleh faktor luar manusia. 

Metode ini menimbulkan sikap dictator dan otoriter, pendidik yang 

menentukan segalanya.

b. Metode Liberal

Bersumber dari pendirian Naturalisme yang berpendapat bahwa 

perkembangan manusia itu sebagian besar ditentukan oleh kekuatan dari 

dalam yang secara wajar ada pada diri manusia. Pandangan ini menimbulkan 

sikap bahwa pendidik jangan terlalu banyak ikut campur terhadap 

perkembangan anak. Membiarkan anak berkembang sesuai dengan kodratnya 

secara bebas.

c. Metode Demokratis
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Bersumber dari teori konvergen yang mengatakan bahwa 

perkembangan manusia itu tergantung pada faktor dari dalam dan dari luar. 

Didalam perkembangan anak kita tidak boleh bersifat menguasai anak, tetapi 

harus bersifat membimbing perkembangan anak. Disini tampak bahwa 

pendidik dan anak didik sama-sama penting dalam proses pendidikan untuk 

mencapai tujuan.

6. Alat dan Sarana Pendidikan 

Alat dan fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan, 

dengan adanya fasilitas-fasilitas pendidikan maka proses pendidikan akan berjalan 

dengan lancar sehingga tujuan pendidikan akan mudah dicapai. Misalnya 

laboratorium lengkap dengan alat-alat percobaannya, internet dll.

7. Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal 

ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan, yang 

tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja. Lingkungan pendidikan dapat 

dikelompokkan berdasarkan lingkungan kebudayaan yang terdiri dari lingkungan 

kurtural ideologis, lingkungan sosial politis, lingkungan sosial anthropologis, 

lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan iklim geographis. 

Ditinjau dari hubungan lingkungan denan manusia dapat dikelompokkan 

menjadi lingkungan yang tidak dapat diubah dan lingkungan yang dapat diubah atau 

dipengaruhi, dan lingkungan yang secara sadar dan sengaja diadakan untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. Dari sudut tinjauan lain Langeveld linkgungan pendidikan 

menjadi lingkunganyang bersifat pribadi atau pergaulan dan lingkungan yang bersifat 
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kenedaan, segala sesuatu yang ada di sekeliling anak. Keseluruhan komponen-

komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam proses 

pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.19

4. Sistem Pendidikan Nasional

Setiap bangsa dalam dunia ini pasti memiliki sistem pendidikan nasional. 

Sistem pendidikan nasional masing-masng bangsa berdasarkan dan dijiwai oleh 

kebudayaannya. Kebudayaan tersebut sarat dengan nilai-nilai yang tumbuhdan 

berkembang melalui sejarah sehingga mewarnai seluruh gerak hidup sebuah bangsa.20

Pendidikan nasional dalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada 

nilai-nilai agama, kebudayaan nasional indonesia dantanggap terhadap tuntutan 

perubhan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen 

pendidikan yang saling terkaitsecara terpadu untuk mencapai tujuan oendidikan 

nasional.21

Sistem pendidikan nasional Indonesia disusun berdasarkan kepada 

kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar pada Pancasiladan UUD 1045 sebagai 

kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Menurut Sunarya (1969), pendidikan 

nasinal adalah suatu sistem pendidikan yang terdiri diatas landasan dan dijiwai oleh 

falsafah hidup suatu bangsa dan tujuaannya bersifat mengabdi kepada kepentingan 

dan cita-cita bangsa. Sementara itu Departemen Pendidikan dan kebudayaan 

                                                          
19Komponen-komponen Pendidikan, ( On Line) tersedia di: 

http://blog.unnes.ac.id/seputarpendidikan/2015/10/13/komponen-komponen-pendidikan/ (10 Januari 
2017)

20 Tirtharajardja, umar, Pengantar endidikan, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 262.
21 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, (Sinar Grafika).
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merumuskan bahwa pendidikan nasional adalah suatu usaha untuk membimbing 

warga negara Indonesia menjadi Pancasila, yang berpribadi, berdasarkan akan 

ketuhanan, bersandaran masyarakat dan mampu membudayakan alam sekitar. 22

1. Dasar dan Tujuan Pendidikan Nasional

Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang0Undang Dasar 1945 

yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah dasar negara, kepribadian, 

tujuan dan pandangan hidup bangsa indonesia. Sebagai dasar negara, pandangan 

hidup bangsa, Pancasila merupakan pedoman yang menunjukan arah , cita-cita dan 

tujuan bangsa. Demikian pula dengan pendidikan, yang dilaksanakan di Indonesia. 

Pancasila menjadi dasar pendidikan nasional Indonesia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, sebagai termaktub daam pembukaan UUD 1945.23

Pancasila sebagai dasar sistem pendidikan nasional harus menjadi dasar 

semua kegiatan pendidikan di Indonesia. Selain berdasarkan Pancasila pendidikan 

nasional Indonesia juga bercita-cita ingin menciptakan manusia Pancasilais yaitu 

manusia Indonesia yang menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam sikap dan 

perbuatan dan tingkahlakunnya, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.

Pendidikan di Indonesia memiliki landasan ideal adalah Pancasila, landasan 

konstitusional UUD 1945, dan landasan prasional ketetapan MPR tentang GBHN.

a. Landasan Ideal

                                                          
22 Ikhsan fuad, dasar-dasar Kependidikan, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal.114
23 Ibid, hal. 119.
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Dalam Undang-Undang pendidikan No. 4 tahun 1950 tentang 

dasardasar pendidikan dan pengajaran sekolah pada Bab III pasal 4 tercantum 

bahwa landasan ideal pendidikan dan pengajaran iyalah membentuk manusia 

susila yang cakap dan warga negara yang demokratis sertabertanggungjawab

tentang kesejahteraan masyarakat dan Tanah Air.

Sistem pendidikan nasional Pancasila iyalah sistem pendidikan yang 

satu-satunya menjamin teramalnya dan terlestarinya Pancasila. Predikat 

Pancasila perlu di tonjolkan sebagai identitas sistem karena pada hakikatnya 

secaraIntrinsik Pancasila adalah kepribadian (identitas sistem kenegaraan Ri 

dengan segala jenis implikasinya terhadap subsistem dalam negara). 

Pendidikan nasional adlah sistem dan kelembagaan yang bertanggung jawab 

ataspengembangan dan pelestarian sistem kenegaraan Pancasila dan 

kebudayaan nasional.24

b. Landasan Konstitusinal

Pendidikan nasional didasarkan atas landasan konstitusional Undang-

Undang Dasar 1945 pada Bab XIII Pasal 31 yang berbunyi:

Ayat 1 : Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

Ayat 2 : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sitem 

pengajaran nasional yang ditetapkan dengan Undang-Undang. 

Pasal 32 berbunyi pemerintah memajukan kebudayaan nasional 

Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945 dapat dilihat bahwa pemerintah:

1. Memajukan kesejahteraan umum.

                                                          
24 Ikhsan fuad, dasar-dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal.120
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2. Mencerdaskan kehdupan bangsa. 

3. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian aadi dan keadilan sosial.

Undang-Undang dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ini berarti adanya kewajiban belajar yang 

memberi kesempatan dan mengharuskan belajar kepada setiap anak hingga usia 

tertentu (sekurang-kurangnya usia 13 tahun). Undang-Undang Dasar 1945 

menginginkan adanya suatu sistem pengajaran nasional yang sesuai dengan 

kebudayaan dan tuntutan nasional.25

c. Landasan Oprasional

Landasan oprasional bagi pembangunan negara,termasuk pendidikan iyalah 

ketetapan MPR tentang GBHN.GBHN disebut landasan oprasional karena 

memberikan garis-garis besar tetang kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai 

tujuan pembangunan bangsa dan negara sesuai dengan cita-cita yang termaktub 

dalam Pancasila dan UUD 1945. Sebagai contoh dalam GBHN 1988 dirumuskan 

tujuan pendidikan, yaitu untuk mementuk manusia yang beriman dan bertakwa 

teradap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekertiluhur, disiplin, bekerjakeras dan 

tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil, serta sehat jasmani dan 

rohani.

Tujuan pendidikan nasional Indonesia termuat dalam Undang-Undang 

Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) tahun 2013 yang berbunyi pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

                                                          
25 Ibid, hal. 122
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kepribadian bangsa yang bermartabatdalam rangka mencerdasakan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha esa, beraklak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.26

2. Kelembagaan, Program dan Pengelolaan Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat 

berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan kan datang. Endidikan 

nasional indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang dasar 1945yang berakar pada ilai-nilai agama, kebudayaan nasional 

Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.27

Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swastadi 

bawah tanggung jawab mentri pendidikan dan kebudayaan dan mentri lainnya, seperti 

pendidikan agama oleh mentri pendidikan, akabri oleh mentri pertahanandan 

keamanan, juga departemen lainnya yang menjalankan proses pendidikan.

Menurut Undang-Undang Ri tahun 1989, kelembagaan, program,pengelolaan 

pendidikan diindonesia sebagai berikut;

a. Kelembagaan Pendidikan

Ditinjau dari segi kelembagaan maka penyelenggara pendidikan di 

indonesia melalui dua jalur yaitu, jalur pendidikan sekolah dan jalur 

pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan jalur pendidikan 

                                                          
26 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, ( Jakarta : Sinar Graffika), hal.7
27 Tirtarahardja Umar, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hal. 263.  
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di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan 

kesinambungan. Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah merupakan 

pendidikan yang diselenggarakn di luar sekolah melalui kegiatan belajar 

mengajar tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.28

b. Jenis Program Pendidikan

Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri dari 

pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan 

kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademis, dan pendidikan 

peofesional.

c. Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalm pedidikan berkelanjutan 

yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta 

kelulusan dan kedalaman bahan ajar.  Jalur pendidikan sekolah dilaksanakan 

secara berjenjang yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar, jenjang 

pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi.29

B. STRATEGI PENDIDIKAN

Strategi biasanya berkaitan dengan taktik (terutama banyak di kenal dalam 

lingkungan militer). Taktik adalah segala cara dan daya untuk menghadapi sasaran 

maksimal. Dalam proses pendidikan, taktik tidak lazim di gunakan, akan tetap yang 

berbeda meskipun tujuanya sama. Metode adalah jalan yang harus dimulai untuk 

                                                          
28 Ikhsan fuad, Dasar-dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 127.
29 Tirtarahardja Umar. Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 265.
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mencapai tujuan. Sedangkan taktik adalah cara mengerjakan sesuatu. Jadi, metode 

mempunyai pengertian lebih luas dan lebih ideal serta konsensional. Namun 

demikian, strategi yang baik adalah bila dapat meahirkan metode yang baik pula, 

sebab metode adalah suatu cara pelaksanaan strategi.

Secara umum strategi dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan 

untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan 

dengan belajar mengajar, strategi juga bisa diartikan sebagai pola-pola umum 

kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan yang telah digariskan.

Strategi pendidikan pada hakikatnya adalah pengetahuan seni mendaya-

gunakan semua faktor atau kekuatan untuk mengamankan sasaran kependidikan yang 

hendak dicapai melalui perencanaan dan pengarahan dalam operasionalisasi sesuai 

dengan situasi dan kondisi lapangan yang ada. Termasuk pula perhitungan tentang 

hambatan-hambatan baik berupa fisik maupun berupa nonfisik (seperti mental 

spiritual dan moral baik dari subjek lingkungan sekitar). Strategi pendidikan dapat 

diartikan sebagai kebijakan dan metode umum pelaksanaan proses pendidikan.

Menurut Sanjaya, dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai 

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa strategi pendidikan merupakan suatu rencana tindakan (rangkaian kegiatan) 

yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau 

kekuatan dalam pendidikan. Ini berarti bahwa di dalam penyusunan suatu strategi 

baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja belum sampai pada tindakan. 
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Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, artinya disini bahwa arah dari 

semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan, sehingga 

penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan 

sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Namun 

sebelumnya perlu dirumuskan suatu tujuan yang jelas yang dapat diukur 

keberhasilannya.30

C. PENDIDIKAN KARAKTER

1. Pengertian Pendidikan Karakter

Istilah karakter dipakai secara khusus dalam konteks pendidikan baru muncul 

pada ahir abad ke-18 dan untuk pertama kalinya dicetuskan oleh pedadog Jerman 

F.W.Foerster. terminologi ini mengacu pada sebuah pendekatan idealis-spiritualis 

dalam pendidikan yang juga dikenal dengan teori pendidikan Normatif. Yang menjadi 

prioritas adalah nilai-transenden yang dipercaya sebagai motor penggerak sejarah, 

baik individu maupun bagi penggerak perubahan sosial.31

Namun, sebenarnya pendidikan karakter ini telah lama menjadi bagian inti 

dari sejarah pendidikan itu sendiri lahirnya pendidikan karakter bisa dikatakan 

sebagai sebuah usaha untuk menghidupkan kembali pedagogi ideal-spritual yang 

sempat hilang diterjang gelombang positivisme yang dipelopori oleh filsuf prancis 

Auguste Comte. 

                                                          
30Pengertian Strategi Pendidikan, (On Line) tersedia di: 

http://hipni.blogspot.co.id/2011/09/definisi-pengertian-strategi.html (21 Januari 2016)
31 Muslich masnur, Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 37. 
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Untuk dapat memahami pendidikan karakter, kita perlu memahami struktur 

antropologis dalam diri manusia. Struktur antropologis manusia terdiri dari, jasad, ruh 

dan akal. Hal ini selaras dengan pendapat lickona  yang menekankan tiga komponen 

karakter yang baik. Yaitu moral knowing (pengetahuan tentang moral), moral feeling 

(perasaan tentang moral), dan moral action (perbuatan moral), yang diperlukan agar 

anak mampu memahami, merasakan dan mengerjakan nilai-nilai kebajikan. Istilah 

lain adalah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Untuk itu pendidikan karakter harus 

mencakup smua struktur antropologis manusia tersebut.32

Kata “karakter” mempunyai banyak sekali definisi dari para ahli. Menurut 

Poerwadarminta, kata karakter berarti tabiat, watak sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau 

budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain.33 Lebih jauh seorang 

tokoh psikologi Amerika yang bernama Alport, mendefinisikan karakter sebagai 

penentu bahwa seseorang sebagai pribadi (character is personality evaluated). 

Sedangkan menurut Ahmad Tafsir menganggap bahwa karakter yaitu spontanitas 

manusia dalam bersikap, atau perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia, 

sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi.

Pembentukan karakter juga tidak lepas dari peran guru, karena segala sesuatu 

yang dilakukan oleh guru mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Karakter 

                                                          
32 Ibid, hlm. 76.
33 Amirullah Syarbini, Buku Pintar Pendidikan Karakter; Panduan Lengkap Mendidik 

karakter Anak di Sekolah, Madrasah, dan Rumah, (Jakarta: Prima Pustaka,2012),  hlm. 13.
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terbentuk dari tiga macam bagian yang saling berkaitan yakni pengetahuan moral, 

perasaan moral, dan perilaku moral.34

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah disebutkan di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa karakter adalah sifat yang mantap, stabil, khusus yang melekat 

dalam pribadi seseorang yang membuatnya bersikap dan bertindak secara spontan, 

tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan dan tanpa memerlukan pemikiran terlebih 

dahulu.35 Dari konsep pendidikan dan karakter yang sudah dijelaskan di bagian atas 

maka muncul istilah pendidikan karakter (character education) yang ramai 

diperbincangkan oleh banyak kalangan. Di Indonesia sendiri, istilah pendidikan 

karakter mulai diperkenalkan. Pendidikan karakter merupakan salah satu wacana 

pendidikan yang dianggap mampu memberikan jawaban atas kebuntuan dalam sistem 

pendidikan. Sejalan dengan itu, Pendidikan karakter juga diartikan sebagai upaya 

penanaman kecerdasan dalam berfikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan 

pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi 

jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, masyarakat 

dan lingkungannya.36

Beberapa ahli mendefinisikan tentang pendidikan karakter diantaranya,

1. Pendidikan Karakter Menurut Lickona

Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala 

usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi untuk 
                                                          

34 Thomas Lickona, Pendidikan Karakter Panduan Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan 
Baik, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 72.

35 Amirullah Syarbini, Buku Pintar Pendidikan Karakter; Panduan Lengkap Mendidik 
karakter Anak di Sekolah, Madrasah, dan Rumah, (Jakarta: Prima Pustaka,2012),  hlm. 13.

36 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter : Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 
Pendidikan, ( Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 17.
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mengetahui pengertian yang tepat, dapat dikemukakan di sini definisi pendidikan 

karakter yang disampaikan oleh Thomas Lickona. Lickona menyatakan bahwa 

pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk 

membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan 

melakukan nilai-nilai etika yang inti.

2. Pendidikan Karakter Menurut Suyanto

Suyanto (2009) mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan 

berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, 

baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara.

3. Pendidikan Karakter Menurut Kertajaya

Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. 

Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu 

tersebut, serta merupakan “mesin” yang mendorong bagaimana seorang 

bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu (Kertajaya, 2010).

4. Pendidikan Karakter Menurut Kamus Psikologi

Menurut kamus psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik 

tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan 

dengan sifat-sifat yang relatif tetap.37

Berdasarkan pendapat para tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa 

Pendidikan karakter adalah pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek 

kognitif saja, akan tetapi lebih berorientasi pada proses pembinaan potensi yang 

                                                          
37Pengertian Penddikan Karakter Menurut Ahli, ( On Line) tersedia di: 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-karakter/ (16 Januari 2017)
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ada dalam diri peserta didik, dikembangkan melalui pembiasaan sifat-sifat baik 

yaitu berupa pengajaran nilai-nilai karakter yang baik.

2. Pentingnya Pendidikan Karakter

Indonesia hari ini sedang menghadapi dua tantangan besar, yaitu desentralisasi 

atau otonomi daerahyang saat ini sudah dimulai, dan era globalisasi total yang akan 

terjadi  hingga 2020. Kedua tantangan tersebut merupakan ujian berat yang harus 

dimulai dan dipersiapkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Kunci sukses dalam 

menghadapi tantangan tersebut terletak pada sumber daya manusia (SDM) Indonesia 

yang handal dan berbudaya. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM sejak dini 

merupakan hal penting yang harus difikirkan secara sungguh-sungguh.

Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas SDM karena karakter 

bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk 

dan dibina sejak usia dini. Menurut Frued kegagalan penanaman kepribadian sejak 

dini ini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya kelak. 

Kesuksesan orang tua membimbing anaknya dalam menguasai konflik kepribadian di 

usia dini sangat menentukan kesuksesan anak dalam kehidupan social di masa 

dewasanya kelak (Erikson, 1968).38

Thomas Lickona, seorang Profesor pendidikan dari Cortland University, 

mengungkapkan bahwa ada sepuluh tanda-tanda zaman yang harus diwaspadai 

karena jika tanda-tanda ini sudah ada berarti sebuah bangsa sedang menuju jurang 

kehancuran. Tanda-tanda yang dimaksut adalah,

1. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja

                                                          
38 Muslich Masnur, Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 35.
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2. Penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk

3. Pengaruh peer-group yang kuat dalam tindakan kekerasan

4. Meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan Narkoba, Alohol dan 

sek bebas

5. Semakin kaburnya pedoman norma baik dan buruk

6. Menurunnya etos kerja

7. Semakin rendahnya rasa hormat kepada orangtua dan guru

8. Rendahnya rasa tanggungjawab individu dan warga Negara

9. Membudayanya ketidakjujuran

10. Adanya rasa saling curiga dan kebencian diantara sesame

Selain sepuluh tanda-tanda zaman tersebut masalah lain yang tengah dihadapi 

oleh bangsa Indonesia adalah system pendidikan dini yang ada sekarang ini terlalu 

berorientasi terhadap pengembangan otak kiri, (kognitif) dan kurang memperhatikan 

pengembangan otak kanan (afektif, empati dan rasa). Padahal pengembangan karakter 

lebih berkaitan dengan optimalisasi fungsi otak kanan. 

Karakter merupakan hal yang sangat penting dan mendasar. Karakter adalah 

mustika hidup yang membedakan manusia dengan binatang. Orang-orang yang 

berkarakter kuat dan baik secara individual maupun sosial ialah mereka yang 

memiliki Akhlaq, moral, dan budi pekerti yang baik. Mengingat itu semua sangat
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penting harus di awali dari dunia pendidikan, memulai dari Sekolah Dasar (SD) 

dimana pendidikan dasar di mulai , bahkan dari usia dini (TK/PAUD).39

Mencetak anak yang berprestasi secara nalar memang tidak mudah, tapi 

mencetak anak bermoral jauh lebih sulit dilakukan, apalagi dengan perkembangan 

teknologi canggih yang semakin cepat dan pesat, yang tentunya berdampak terhadap 

perkembangan anak. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian banyak pihak, 

pemerintah misalnya, pemerintah telah mengagendakan pentingnya pendidikan 

karakter diterapkan di sekolah-sekolah dan telah menjadi kebijakan nasional yang 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Hampir semua sepakat bahwa krisis moral yang melanda generasi bangsa ini 

diakibatkan telah melemahnya nilai-nilai moral bangsa dalam kehidupan masyarakat. 

Hal ini diduga disebabkan oleh kurang berhasilnya pendidikan yang membina 

karakter di sekolah. Pendidikan formal dewasa ini lebih dominan mengembangkan 

aspek kognitif saja dari pada moral atau karakter. Karakter tidak berfungsi dalam 

ruang hampa, karakter berfungsi dalam lingkungan sosial. Sebuah lingkungan 

seringkali menindas kepedulian moral kita. Lingkungan sosial terkadang bahkan 

meciptakan keadaan yang membuat banyak atau sebagian besar orang merasa bodoh 

jika melakukan hal-hal bermoral.40 Pendididkan karakter sangatlah penting karena 

karakter akan menunjukkan siapa kita sebenarnya, karakter akan menentukan 

bagaimana seseorang membuat keputusan, karakter menentukan sikap, perkataan dan 

                                                          
39“Makna dan Urgensi Pendidikan Karakter”, dalam

http://edukasi.kompasiana.com/2013/02/05/makna-dan-urgensi-pendidikankarakter-525801.html,
diakses tanggal 2 Agustus 2017

40 Thomas Lickona, Pendidikan Karakter; Panduan lengkap Mendidik Siswa Menjadi 
Pintar dan Baik, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 88.
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perbuatan seseorang. Berdasar dari beberapa sumber mengenai pentingnya 

pendidikan karakter di atas, sejatinya memberikan motivasi serta pencerahan bagi 

pemerintah, para pendidik, insan akademik serta stakeholder pendidikan pada 

umumnya untuk segera sadar dan bangkit berupaya mencari solusi agar pendidikan 

karakter ini dapat diimplementasikan dengan segera di sekolah/ madrasah dan juga di 

rumah.41

Pada sisi lain, pembentukan karakter harus dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan yang melibatkan aspek knowledge, feeling, loving, dan action. 

Pembentukan karakter dapat diibaratkan sebagai pembentukan seseorang menjadi 

body builder (binaragawan) yang memerlukan  latihan otot-otot akhlak secara terus 

menerus agar menjadi kokoh dan kuat. Sebab pada dasarnya anak yang berkarakter 

rendah adalah anak yang tingkat perkembangan emosi sosialnya rendah sehingga 

anak beresiko mengalami kesulitan besar dalam belajar, berinteraksi social, dan 

mengontrol diri sendiri. Oleh karena itu, penanaman karakter sejak usia dini sangat di 

perlukan unruk membentuk karakter SDM yang unggul.42

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 

2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan 

membentuk watak sserta peradaban 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 

                                                          
41 Amirullah Syarbini, Buku Pintar Pendidikan Karakter; Panduan Lengkap Mendidik 

karakter Anak di Sekolah, Madrasah, dan Rumah, (Jakarta: Prima Pustaka, 2012), hlm. 21
42 Ibid, hlm. 36.
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Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.43

Pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab guru, tapi juga semua 

stakeholder pendidikan harus terlibat dalam rangka mengembangkan pendidikan 

karakter ini, bahkan pemangku kebijakan harus menjadi teladan terdepan. Sebagai 

seorang guru harus bekerja secara profesional, memberikan pelayanan yang optimal 

kepada peserta didiknya, dan bekerja dengan penuh kesabaran dalam membawa 

peserta didiknya menuju cita-cita pendidikan.

3. Hakikat Dan Tujuan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter sebagai pendidikan moralitas manusia yang disadari dan 

dilakukan dalam tindakan nyata. Disini ada unsur proses pembentukan nilai tersebut 

dan nilai yang didasari pada pengetahuan mengapa nilai itu dilakukan. Dan semua 

nilai moralitas yang disadari dan dilakukan bertujuan untuk membantu manusia untuk 

menjadi manusia yang seutuhnya.  Nilai itu adalah nilai yang dapat membantu orang 

dapat lebih baik hidup bersama dengan orang lain dan dunianya untuk menuju 

kesempurnaan. Nilai itu menyangkut berbagai bidang kehidupan seperti hubungan 

sesama manusia, diri sendiri, hidup bernegara, alam dunia, dan tuhan. Dalam 

penanaman moralitas tersebut unsur kognitif (pikiran, pengetahuan, kesadaran), dan 

unsur afektif (perasaan, juga unsur psikomotor (perilaku).44

Dengan demikian pendidikan adalah proses internalisasi budaya dalam diri 

seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat menjadi beradap. 

                                                          
43 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3
44 Muslich Masnur, Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 67.
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Pendidikan bukan hanya sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih 

luas lagi yaitu, sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai (enkulturisasi dan 

sosialisasi). Anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasa 

kemanusiaan. 

Dimendsi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling dasar yaitu, pertama, 

afektif yang tercemin pada kualitas keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, termasuk 

budi pekerti luhur, serta kepribadian unggul dan kompetensi estetis. Kedua,

kognitif,yang tercermin pada kapasitas berfikir dan daya intelektualitas untuk 

menggali dan mengembangkan serta mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Ketiga, psikomotorik, yang tercermin pada kemampuan pengembangan 

keterampiulan teknis, kecakapan praktis, dan kopetensi kinestesis.45 Bangsa yang 

hidup seperti layaknya individu, harus terus mengarah pada kemajuan, baik dalam 

pemikiran maupun tindakan. Ki Hadjar Dewantara dari taman siswa Jogjakarta 

pernah berkata bahwa, “hidup haruslah diarahkan pada kemajuan, keberadaban, 

budaya dan persatuan”. Terkait dengan itu, pada dasarnya manusia baik secara 

individu atau kelompok, memiki apa yang menjadi penentu watak dan karakternya 

yaitu, dsar dan ajar. Dasar dapat dilihat sebagai apa yang modal biologis (genetic) 

atau hasil pengalaman yang sudah dimiliki, sedang ajar adlah kondisi yang sifatnya 

diperroleh dari rangkaian pendidikan atau perubahan yang direncanakan atau 

diprogramkan.

Para psikolog humanistis seperti Maslow dan Rogers beranggapan bahwa 

perkembangan diri adalah tujuan tertinggi dari setiap individu. Perkembangan diri, 

                                                          
45 Ibid, hlm.69
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pembentukan karakter, dan pemenuhan potensi bisa didapatkan melalui pendidikan. 

Dengan demikian pendidikan yang progresif adalah pendidikan yang menyerukan 

penataan kembali masyarakat dan bangsa. 

Tujuan pendidikan karakter adalah membentuk bangsa yang tangguh, 

kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa 

patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan teknologi yang 

semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada tuhan yang maha esa berdasarkan 

pancasila.46 Tujuan pembentukan karakter menghendaki adanya perubahan tingkah 

laku, sikap dan kepribadian pada subjek didik.18 Dari uraian di atas dapat dipahami 

bahwa tujuan diadakannya pendidikan karakter, baik di sekolah, madrasah maupun 

rumah adalah dalam rangka menciptakan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia 

serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan kehidupan ini.19

Pembangunan sector pendidikan harus menghasilkan system nilai yang 

mampu mendorong terjadinya perubahan-perubahan positif dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. dengan begitu , pendidikan hendaknya dapat dijadikan 

sarana pembangun manusia Indonesia seutuhnya sebagai subjek yang bermutu dan 

berdaya saing tinggi.

4. Nilai-Niai Pendidikan Karakter

Berbicara tentang karakter sesungguhnya karakter merupakan pilar penting 

dalam kehidupan bangsa dan negara. Ia ibarat kemudi dalam kehidupan. Namun 

                                                          
46 Fakrur Rozi, Model Pendidikan Karakter dan Moralitas Siswa di Sekolah Islam Modern; 

Studi pada SMP Pondok Pesantren Selamat Kendal, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), hlm. 44.
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dalam kenyatannya, perhatian terhadap karakter yang begitu pentingnya tidak di 

perhatikan dengan baik bahkan boleh dibilang terabaikan. Seperti dikemukakan 

sebelumnya bahwa inti pendidikan karakter bukanlah sekadar mengajarkan 

pengetahuan kepada peserta didik tentangmana yang baik dan mana yang buruk. 

Namun lebih dari itu, pendidikan karakter merupakan proses menanamkan nilai-nilai 

positif kepada peserta didik melalui berbagai cara yang tepat. 

Pendidikan karakter yang menjadi isu utama dunia pendidikan saat ini 

sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Latar belakang menghangatnya isu pendidikan 

karakter adalah harapan tentang pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas 

yang lahir dari pendidikan. Dengan demikian, penanaman pendidikan karakter sudah 

tidak dapat ditawar untuk diabaikan, terutama pada pembelajaran di sekolah, di

samping lingkungan keluarga dan masyarakat. Secara umum, nilai-nilai karakter atau 

budi pekerti ini menggambarkan sikap dan perilaku dalam hubungan dengan Tuhan, 

diri sendiri, masyarakat dan alam sekitar. 

Mengutip dari pendapatnya Lickona (1991), “pendidikan karakter secara 

psikologis harus mencakup dimensi penalaran berlandasan moral (moral reasoning), 

perasaan berlandasan moral (moral behaviour). Dalam rangka memperkuat 

pelaksanaan pendidikan karakter, ada 18 nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan 

budaya dan karakter bangsa yang dibuat oleh Diknas. Mulai tahun ajaran 2011, 

seluruh tingkat pendidikan di Indonesia harus menyisipkan pendidikan berkarakter 
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tersebut dalam proses pendidikannya. 18 nilai-nilai dalam pendidikan karakter 

menurut Diknas adalah:47

1. Religius.

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama 

yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup 

rukun dengan pemeluk agama lain. 

2. Jujur.

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

3. Toleransi.

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin.

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja Keras.

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

6. Kreatif.

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil 

baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

                                                          
47Kemendiknas, Pendidikan Karakter bangsa, dalam

perpustakaan.kemdiknas.go.id/download/Pendidikan%20Karakter.pdf, diakses 4 Agustus 2017
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7. Mandiri.

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis.

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

9. Rasa Ingin Tahu.

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

10. Semangat Kebangsaan

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

11. Cinta Tanah Air 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

12. Menghargai Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/Komunikatif 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain.
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14. Cinta Damai

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

15. Gemar Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16. Peduli Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17. Peduli Sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain 

dan masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tanggung Jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

5. Karakter Dasar, Karakter Unggul Dan Karakter Pemimpin

Manusia tidak ubahnya seperti sebuah bangunan, yang harus memiliki fondasi 

sebagai dasar dan dan pijakan untuk berdiri kokoh. Fondasi ini adalah nilai nilai yang 

menjadi landasan hidup manusia. Semakin tinggi bangunan, semakin dalam dan 

kokoh fondasi yang ditanam. Karakter dasar manusia menjadi kokoh karena ditopang 
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oleh nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai ini menjadi sifat dasar penentu ketahananya 

menghadapi ujian dunia yang fana ini. Ada  beberapa karakter yang harus dimiliki 

oleh manusia, yaitu, karakter dasar, karakter unggul dan karakter pemimpin.48

a. Karakter Dasar

Karakter dasar harus dimilikimoleh setiap manuasia. Dengan karakter dasar 

ini manusia manapun akan bisa hidup dengan tenang. Jika berkembang, karakter 

dasar ini akan menjadi karakter lebih baik lagi. 49

Untuk karakter dasar, sifat baiknya terdiri atas tiga nilai saja. 

1. Tidak Egois.

2. Jujur.

3. Disiplin.

b. Karakter Unggul

Untuk menjadi manusia baik, karakter dasar yang terdiri atas tidak egois, jujur 

dan disiplin harus didik menjadi sebuah perilaku. Ketiganya harus ada dan tidak bisa 

ditawar-tawar lagi. Karakter dasar adlah modal utama seseorang untuk memiliki 

karakter yang lebih tinggi, yaitu karakter unggul. Keberadaan dua karakter dalam diri 

manusia, yaitu karakter dasar dan karakter unggul, akan menghantarkan manusia 

menjadi manusia yang baik, maju dan unggul. Penegas dari pancaran manusia 

berkarakter unggul adalah perwujudan atas sejumlah nilai pembentuk karakter 

unggul. Setidaknya ada tujuh nilai pembentuk karakter unggul yaitu:

1. Ikhlas

                                                          
48 Sudewo Erie, Character Building, (Jakarta :Republika, 2011), hlm. 77.
49 Ibid , hlm. 78.
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2. Sabar

3. Bersyukur

4. Bertanggungjawab

5. Berkorban

6. Perbaiki diri

7. Bersungguh-sungguh

c. Karakter Pemimpin

Untuk menjadi pemimpin, seseorang harus meiliki karakter dasar dan karakter 

unggul terlebih dahulu. Ini adalah syarat mutlak yang harus dijalani oleh seseorang.  

Burung yng terbang buakan hanya memiliki sayap, justru grafitasi yang membuat 

sayap leluasa melayang kemanapun ia terbang. Setiap orang berhak untuk menjadi 

pemimpin, kepemimpinan ada yang diraih ada juga yang diberi. 

Terlepas dari itu semua ada beberapa karakter pemimpin yang harus dimiliki 

oleh seseorang yaitu:

1. Adil

2. Arif Bijaksana

3. Ksatria

4. Tawadhu

5. Sederhana

6. Visioner

7. Solutif

8. Komunikatif
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9. Inspiratif 50

                                                          
50 Sudewo Erie, Character Building, (Jakarta: Republika, 2011), hlm. 231.
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BAB III

BIOGRAFI H.O.S TJOKROAMINOTO

A. Lahirnya Guru Bangsa H.O.S Tjokroaminoto

Seorang pemimpin nasionalis berkebangsaan Belanda, P.F. Dahler menyebut 

Tjokroaminoto sebagai seorang “Harimau Mimbar”, yang pidatonya dapat memukau 

pendengarnya sampai berjam-jam. Dengan postur tubuh yang tegap, penampilan yang 

berwibawa, dilengkapi suara yang berat dan bahasa yang teratur membuat beribu-ribu 

hadirin terpukau mendengarnya, meskipun panas trik membakar mereka. Salah 

seorang yang mengikuti jejaknya adalah koesno atau yang sering dikenal sebagai 

Soekarno, pemuda dari Blitar yang kelak menjadi proklamator dan presiden pertama 

RI. 1 Sosok Tjokroaminoto memang tidak pernah bisa hilang dari kesan bangsa 

Indonesia terhadap orasi orasinya.  

Raden Mas Hadji Oemar Said Tjokroaminoto lahir di Bakur, Sawahan, 

Madiun, Jawa Timur, pada tanggal 16 Agustus 1882 bertepatan dengan meletusnya 

gunung Krakatau.2 Di kemudian hari Raden Mas Hadji Oemar Said Tjokroaminoto 

lebih dikenal dengan nama Raden Mas Oemar Said Tjikroaminoto atau disingkat 

menjadi H.O.S Tjokroaminoto. Ialah pahlawan Nasional yang telah mengangkat

                                                          
1 Hos Tjokroaminoto, Sosialisme Islam, (Bandung: Sega Arsy, 2010), Hlm. 7.
2 Mulawarman, Aji Dedi, Jang Oetama Jejak Dan Perjuangan Hos Tjokraminoto, 

(Yogyakarta: Galang Pustaka, 2015), Hlm. 14.
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harkat dan martabat bangsa Indonesia dan mengantarkan keambang kemerdekaan 

negeri tercinta Indonesia.3

H.O.S Tjokroaminoto dilahirkan oleh sebuah keluarga yang merupakan 

perpaduan antara alim ulama dengan darah bangsawan keraton. Kakek dari Raden 

Mas tjokroamiseno adalah seorang ulama terkenal pada masanya yang bernama Kiai 

Bagus Kasan Basari. Beliau memiliki dan memimpin pondok pesantren di desa Tegal 

Sari, Ponorogo, Jawa Timur. 4 kakekya, RM Adipati Tjokronegoro adalah seorang 

bupati Ponorogo Jawa Timur. 

Bila di telisik lebih dalam, Gen yang dimiliki oleh Tjokto ini adalah Gen yang 

unik antara Islam konstitusi, kebangsawanan atau priyayi, dan Islam Kiayi pondok 

pesantren. Sisi genetis priyayi Tjokro berasal dari trah sesusuhan Pakubuono III 

Keraton Surakarta, B.R.M Gusti Suryadi. Sedangkan sisi genetis Kiayi berasal dari 

tokoh Kiayi besar, yaitu Kiayi Kasan Besari, Tegalsari, Jetis Ponorogo. Kiayi Kasan 

Besari sendiri merupakan anak dari Kiayi Nom Grabahan dari garis trah Raden 

PATAH (Mataram-Majapahit) dengan Nyai Anom dari garis trah Sunan Ampel, 

Surabaya. 

Pernikahan antara Kiai KAsan BAsari dan putrid dari sesusuhan Pakubuono 

III Surakarta kemudian melahirkan Raden mAS Adipati Tjokronegoro, yang nantinya 

menjadi Bupati Ponorogo kakek dari Tjokro. Raden Mas Adipati Tjokronegoro 

kemudian menikah dan istrinya melahirkan Raden Mas Tjokroamiseno ayah dari 

                                                          
3 Sutirja Trim, H.O.S Tjokroaminoto: Yang Gigih Membela Rakyat, (Bandung, Pt Raksta 

Samasta, 2007), Hlm. 2.
4Sutirja Trim, H.O.S Tjokroaminoto: Yang Gigih Membela Rakyat, (Bandung: Pt Raksta 

Samasta, 2007), Hlm. 2.
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Tjokro. Latar belakang keluarganya itulah yang menyebabkan Tjokroaminoto 

menjalani kehidupan masa kecilnya tanpa guncangan yang berarti, sebagaimana yang 

terjadi seperti lazimnya anak-anak pribumi.  Ayahnya, Raden Mas Tjokroamiseno, 

sebagai wedana di kepatihan Pleco, memberikan pendidikan agama secara ketat sejak 

dini., disamping pendidikan Barat sesuai lazmnya para pejabat pemerintah kala itu.5

Sifat kepemimpinan Tjokroaminoto  memang sudah terlihat dari kecil. Demi 

membela kawan-kawannya yang dinilai benar, tak jarang ia harus berkelahi 

menghadapi beberapa orang sekaligus. Sering terjadi ia harus berkelahi melawan 

sinyo-sinyo Belanda dan anak-anak Cina totok yang sering mengejeknya sebagai 

anak pribumi. Namun karena Tjoroaminoto kecil memang jago berkelahi dan pandai 

pencak silat hamper tak pernah ia terkalahkan oleh lawan. Oleh karennya, di 

kampungnya ia sangat disegani oleh anak-anak sebayanya, bahkan mereka 

menganggap Tjokro kecil sebagai pemimpinya.6

B. Latar Belakang Pendidikan H.O.S Tjokroaminoto

Tjokroaminoto secara formal tidak pernah nyantri, sekolah ditempuhnya 

dengan sistim pendidikan Barat, karena itu Ia menguasai bahasa Belanda dan Inggris. 

Pendidikan dasar ditempuhnya di Madiun, di sekolah Belanda.7 Di Sekolah Dasar, 

Tjokroaminoto termasuk anak yang cerdas. Bahkan jika dibandingkan dengan rata-

                                                          
5 Hos Tjokroaminoto, Sosialisme Islam, (Bandung: Sega Arsy, 2010), Hlm. 8.
6 Sutirja Trim, H.O.S Tjokroaminoto: Yang Gigih Membela Rakyat, (Bandung: Pt Raksta 

Samasta, 2007), Hlm. 4. 
7Mohammad Herry Dkk, Tokoh-Tokoh Islam Berpengaruh Abad 20, (Jakarta: Gema Insani, 

2006). Hlm. 28.
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rata anak-anak di kelasnya, ia bisa dikatakan terlalu pandai . ia sering tak sabar 

mengikuti irama belajar anak-anak lain yang dianggapnya lamban. 

Tjokroaminoto buakanlah seorang anak yang pendiam, ia adalah anak yang 

agresif, pikirannya tak pernah berhenti melakukan kretifitas. Tidak seperti anak 

lainnya, selama jam bangun dari tidur sampai malam menjelang ada saja yang 

dilakuknnya. Progeresivitas pikiran dan kreativitas berlebih itu kemudian disebut

anak nakal. Masalah mulai muncul ketika kreativitas dan dominasi itu terbawa di 

sekolah formal yang aktifitasnya diarahkan lebih kepada serapan pengetahuan dan 

perilaku berkepatuhan pada sistem keusaan penguasa Belanda.8

Terhadap guru-gurunya yang kebanyakan orang Belanda, Tjokroaminoto 

sering melawan. Akibatnya, sering kali ia berpindah sekolah, mencari sekolah yang 

cocok baginya. Sebagai seorang wedana, sejak kecil Tjokroaminoto diharapkan kelak 

dapat meneruskan kedudukan orang tuanya.  Karena itu, setelah menamatkan sekolah 

di kota kelahirannya, oleh orang tuannya ia dikirim ke Magelang untuk melanjutkan 

pendidikan di OSVIA, yakni sekolah pendidikan para calon pegawai pamong praja. 

Pada usia 20 tahun, Tjokroaminoto telah menyelesaikan pendidikannya di

OSVIA. Setelah lulus,  selama tiga tahun Tjokroaminoto menjadi juru tulis di patih di 

Ngawi, Jawa Timur, lalu menjadi Patih, pejabat di lingkunga pegawai negri. Menjadi 

pegawai negri Ia hanya bertaha selama tiga tahun, ia lalu meminta berhenti, tak lama 

setelah menikah dengan seoharsikin  putrid dari patih Ponorogo,  tahun 1905. 

Alasannya Tjokro merasa tidak cocok dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri di 

                                                          
8 Mulawarman, Aji Dedi, Jang Oetama Jeja Dan Perjuangan Hos Tjokroaminoto, 

(Yogyakarta: Galang Pustaka, 2015), Hlm. 16.
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zaman penjajahan yang terus menerus harus merendah di hadapan atasannya yang 

orang Belanda. 

Jiwanya mulai berontak, pertanyaan mulai banyak berkembang di fikiran 

Tjokro muda, mengapa kita orang Jawa harus bekerja sebagai pegawai Belanda. 

Mengapa Belanda sesuaknnya memerintah orang orang Jawa? Mengapa di luar 

keluargaku dan para priyayi, yaitu di desa-desa petani miskin, melarat tak berdaya, 

harus setor kepada Belanda.  Kenapa tidak ada juru tulis itu orang Belanda? Kenapa 

kuli-kuli itu semuannya orang Jawa bukan orang Belanda?. Pertanyaan  kritis 

sebenarnya juga sudah muncul ketika beliau sekolah di OSVIA. Mengapa di OSVIA 

yang sekolah hanya anak-anak Jawa berstatus Priyayi? Mengapa sekolah saja harus 

dibeda-bedakan? Inilah saat pemikiran kritis, radikal revolusioner Tjokro muda 

bergeliat. Ahirnya pada tahun 1905, Tjokro muda mengundurkan diri dari 

pekerjaanya sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya feudal/priayi.9 Ia lalu 

berpindah di Surabaya dan bekerja di perusahaan swasta milik Belanda.10Pada tahun 

1907, Ia mulai menekuni dunia Jurnalistik, tulisannya di berbagai media dikenal 

sangat tajam. Dunia jurnalistik inilah yang menyebabkan ia meninggalkan tugasnya 

dari pemerintah Hindia Belanda. Tetapi kemudian ia melamar menjadi masinis, lalu 

bekerja menjadi ahli kimia di pabrik gula di daerah dekat Surabaya.11

Sementara itu semagat kebangsaanya mulai tumbuh, ia kemudian 

mewujudkan semangat kebangsaanya itu dengan masuk ke kancah politik mulai 

                                                          
9Mulawarman, Aji Dedi, Jang Oetama Jejak Dan Perjuangan Hos Tjokroaminoto,

(Yogyakarta: Galang Pustaka, 2015), Hlm. 17.
10 Mohammad Herry Dkk, Tokoh-Tokoh Islam Berpengaruh Abad 20, (Jakarta: Gema Insani, 

2006). Hlm. 29.
11 Hos Tjokroaminoto, Sosialisme Islam, (Bandung: Sega Arsy, 2010), Hlm. 9.
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mengorganisasikan para pemuda pribumi untuk lebih aktif meningkatkan kesadaran 

dan kemampuan di segala bidang.Sesudah menunaikan  ibadah  haji, ia meninggalkan 

gelar keningratannya dan lebih suka memperkenalkan diri sebagai Hadji Oemar Said 

Tjokroaminoto atau yang lebih dikenal sebagai H.O.S Tjokroaminoto.

C. Perjuangan Memimpin Sarekat Islam

Pada tahun 1905 berdirilah organisasi Sarekat Dagang Islam, di bawah 

pimpinan seorang kiai pengusaha bernama H. Samanhudi.oranisasi ini merupakan 

organisasi perkumpulan para pengusaha batik di solo, yang didirikan sebagai respon 

terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda, yang sangat menganak tirikan 

penduduk Bumi Putra yang beragama Islam dan menempatkan warga kelas putih 

yang beragama Kristen sebagai warga Negara kelas satu. Organisasi ini juga sebagai 

pembangkit gerakan kesadaran nasional melalui pasar, sebagai jawaban terhadap 

upaya imperialism modern yang menjadikan Indonesia sebagai market  dan Raw 

Material Resources sumber bahan mentah indutri penjajah Barat.12

Pemerintah kolonial Belanda menilai berdirinya Sarekat Dagang Islam 

sebagai sebuah ancaman dan bahaya besar bagi eksistensi dan perkembangan 

iperialisme Belanda. Kebangkitan SDI merupakan lambang awal keberhasilan 

gerakan pembaharuan   sistem organisasi Islam. Hadji Samanhudi sebagai seorang 

haji dan wirausahawan, tidak hanya memiliki masa pendukung karyawan pabrik batik 

miliknya, tetapi juga para pedagang di pasar. Dengan menamakan organisasinya 

dengan nama Islam, gerakan usahanya yang islami, dan dipimpin seorang Haji, 

                                                          
12 Suryanegara, Ahmad Mansur, Api Sejarah, (Bandung: Salamadani, 2013), Hlm. 352.
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menadikan Sarekat Dagang Islam memperoleh tempat di hati masyarakat muslim 

secara luas.13

Perlakuan diskriminatif menjadikan semangat SDI untuk memberikan

kesadaran politik kepada pedagang-pedagang muslim pribumi tentang hak-hak 

mereka yang diperkosa oleh Belanda, dan meningkatkan segenap persatuan umat 

Islam. Dalam waktu singkat wadah para [edagang muslim ini menyebar ke seluruh 

penjuru tanah air. 

Sambutan hangat dan meriah dating dari daerah-daerah di pelosok Nusantara. 

Di daerah-daerah mereka mendirikan cabang-cabang SDI. Di Surabaya 

Tjokroaminoto menyambut SDI dan segera tampil menjadi pemimpin muda yang 

sangat berbakat. Ia menjadi ketua cabang SDI di Jawa Timur.14

Pada waktu itu, Tjokroaminoto telah dikenal dengan sikap-sikapnya yang 

radikal dengan menentang kebiasaan-kebiasaan yang mealukan bagi rakyat banyak. 

Ia dikenal dengan seorang yang menganggap dirinya sejajar derajatnya dengan pihak 

manapun, bail Orang Belanda maupun pejabat pemerintah.15

Sosok Tjokro adalah seoarang pemberani, ia tak pernah menundukkan 

kepalannya ketika berbiara, mata lawan bicaranya slalu ditatapnya, tak perduli itu 

atasannya atau Belanda yang sedang menjajah Indonesia. Ia berpendapat bahwa 

semua orang sama, apabila di hadapan sang klaiq yang membedakan hanyalah 

takwanya. Bila berbicara di hadapan anggota SDI atau public ia pandai memainkan 

emosi pendengarnya. 

                                                          
13 Ibid, Hlm. 354.
14 Hos Tjokroaminoto, Sosialisme Islam, (Bandung: Sega Arsy, 2010), Hlm. 10.
15 Ibid. Hlm. 10.
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Pidato-;pidatonya berapi-api, semangatnya berkobar-kobar dan tulisannya 

menginspirasi pembacanya. Ialah guru politik bung Karno dan di kemudian hari, 

sosok Tjokro ada pada diri presiden RI itu, orator dan pemberi semangat rakyat.16

Kongres SDI di Surabaya pada tahun 1912 adalah merupakan salah satu 

keputusan yang sangat bersejarah, karena dalam kongres itu nama Sarekat Dagang 

Islam diubah menjadi Sarekat Islam, dan mengubah konsep pergerakan di bidang 

ekonomi menjadi organisasi pergerakan yang berorientasi social-politik. 

Lewat kongres itu pula H. Samanhudi menyerahkan kursi kepemimpinan SI 

kepada Tjokroaminoto, dan disambut dengan rorak gemuruh peserta kongres 

menyambut tampilnya pemimpin muda yang kharismatik dan disegani.17

Pada kongres SI yang pertama, Januari 1913, Tjokro menjadi wakil ketua 

panitia pusat. Pada Februari 1915, dibentuk Central sarekat Islam dengan kantor 

pussat di Yogyakarta.18 Di bawah kepemimpinanya organisasi pergerakan ini 

kemudian menjadi gerakan nasional secara total. Ia mampu m,engembangkan misi 

gerakan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Jika pada awal-awal 

organisasi ini menggunakan istilah “kongres” dalam musyawarah kerjanya, maka 

pada periode-periode berikutnya organisasi ini menggunakan istilah “Kongres 

Nasional”, yang mencerminkan organisasi sebagai pergerakan nasional secara 

menyeluruh. 

                                                          
16Mohammad Herry Dkk, Tokoh-Tokoh Islam Berpengaruh Abad 20, (Jakarta: Gema Insani, 

2006). Hlm. 30.
17Hos Tjokroaminoto, Sosialisme Islam, (Bandung: Sega Arsy, 2010), Hlm. 11.
18 Mohammad Herry Dkk, Tokoh-Tokoh Islam Berpengaruh Abad 20, (Jakarta: Gema Insani, 

2006). Hlm. 30.
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Gerakan SI yang menyebar ke seluruh daerah di Nusantara ini bukan saja 

hanya mencerminkan organisasi tersebut telah tersebar keseluruh daerah di nusantara, 

tetapi juga mencerminkan suatu usaha yang sadar dari pemimpin-pemimpinya untuk 

menyebarkan dan menggerakan cita-cita nasionalisme.19

Bagi seorang Tjokro istilah “Nasionalisme” itu merupakan suatu usaha untuk 

meningkatkan seseorang pada tingkat natie (bangsa), untuk berjuang menentukan 

pemerintahannya sendiri, atau setidak-tidaknya agar rakyat Indonesia diberikan hak 

untuk mengemukakan pendapatdalam masalahmasalah politik. Dalam kongrew 

nasional di Bandung pada tahun 1916 itu ia berkata:

“Tidak wajar  untuk melihat Indonesia sebagai sapi perahan yang diberikan 

makan hanya disebabkan oleh susunya. Tidaklah pada tempatnya untuk menganggap 

negri ini sebagai suatu tempat di mana orang-orang dating dengan maksut mengambil 

hasilnya, dan pada saat ini tidaklah lagi dapat dipertanggungjawabkan bahwa 

penduduk, terutama penduduk pribumi, tidak mempunyai hak berpartisipasi di dalam 

masalah, masalah politik, yang menyangkut nasibnya sendiri. Tidak bisa lagi terjadi 

bahwa seseorang  mengeluarkan undang-undang dan peraturan untuk kita tanpa 

partisipasi kita, mengatur hidup kita tanpa partisipasi kita”.

Dalam rapat akbar Sarikat Islam di Surabaya, Tjokroaminoto membangkitkan 

kesadaran jiwa umat Islam agar mau berorganisasi untuk menggalang kesatuan dan 

persatuan. Dari kemauan yang membaja, umat islam akan memiliki kekuatan, hanya 

dengan kekuatan, umat islam akan memperoleh kemenangan, melalui kemenangan 

                                                          
19 Hos Tjokroaminoto, Sosialisme Islam, (Bandung: Sega Arsy, 2010), Hlm. 11.
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umat Islam akan dapat menduduki kekuasaan. Tanpa kekuasaan umat Islam, akan 

tetap menjadi bangsa yang terjajah.20

Tjokro menyadari bahwa umat islam yang tertindas, diubah oleh penjajah 

menjadi tertidur lelap kesadarannya. Tidak lagi menyadari bahwa dirinya memiliki 

tanah air, bangsa dan agama yang terjajah. Pasrah tanpa minat utuk melepasan dirinya 

dari penindasan yang tiada melelahkan gairah hidupnya. Umat islam sebagai 

mayoritas, yang sedang kehilangan seorang pemimpin yang berani yang 

membangkitkan kesadarannya bahwa dirinya sedang tertindas dan terjajah. Dengan 

mencontoh kepemimpinan Rosulullah SAW, Tjokroaminoto berjuang 

membangkitkan kesadaran nasional uma Islam. Bangkit dengan Alquran dan Sunnah. 

Melalui paradigm 5K. dibangunkalah kesadaran umat Islam yang sedang terlena dan 

lupa akan martabat dirinya, agar bangkit menjadi bangsa yang merdeka.

Pertama, kemauan. Seperti yang telah diingatkan oleh Rosulullah SAW, 

bahwa di dalam diri manusia terdapat segumpal daging, bila rusak, maka rusaklah 

seluruh tubuhnya, sebaliknya bila baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apa itu? 

Qolbu, sumber gerak motivasi manusia. Dari engertian tersebut, Tjokro 

membangkitkan terlebuh dahulu kemauan umat Islam. Apabila umat Islam telah 

bangkit kemauannya, maka umat islam akan memiliki kekuatan tak terhingga. 

Kedua, kekuatan. Tidak benar suatu bangsa menjadi terkalahkan apabila 

wilayahnya sudah terdduduki. Hal tersebut masih bisa direbut kembali apabila yang 

                                                          
20 Suryanegara, Ahmad Mansur, Api Sejarah, (Bandung: Salamadani, 2013), Hlm. 682.
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terkalahkan masih mepunyai kemauan. Oleh karena itu, Tjokro memprioritaskan  

membangun kekuatan dari kemauan umat Islam 

Ketiga, kemenangan. Apabila kemauan yang menumbuhkan kekuatan dan 

kedua-duannya telah dijadikan landasan dasar gerak juang umat, maka dapat 

diperhitungkan hasilnya, Insyaa Allah akan memperoleh kemengan. 

Keempat, kekuasaan. Apalah arti kemengan apabila tidak ditindak lanjuti 

untuk siap aktif berperan sebagai pembuat kebijakan melalui kekuasaan yang ditrima 

sebagai amanah rakyat. Umat Islam menjadi tertindas diakibatkan kehilangan 40 

kekuasaan politik Islam atau kesultanan. Oleh karena itu apala arti umat Islam 

sebagai mayoritas, apabila berjuang kembali merebut kemerdekaan, tetapi tidak ada 

kesiapan kemauan dan keberanian untuk menduduki kekuasaan, pasti akan terjajah 

kembali. 

Kelima, kemerdekaan. Hanya dengan berperan aktif dalam pengambilan 

keputusan dalam lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif seta kelembagaan tinggi 

lainnya umat islam kan memperoleh kemerdekaan politiknya. 

Paradigma 5K tersebut dituliskan dalam lambang banteng Sarikat Islam. 

Ketiga paradigm dasar dituliskan dengan huruf Arab Melayu. Sedangkan kedua 

paradigma berikutnya dituliskan dengan bahasa Jawa.21 Melalui paradigm 5 K 

Tjokroaminoto membawa organisasi pergerakan Sarekat Islam menjadi organisasi 

yang dengan waktu singkat dapat menyebar keseluruh pelosok Nusantara. 

Berdasarkan data yang terhimpun Sarekat Islam mengklaim jumlah anggotanya 

sampai pada angka dua juta lebih.  

                                                          
21 Suryanegara, Ahmad Mansur, Api Sejarah, (Bandung: Salamadani, 2013), Hlm. 673.
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D. Pemikiran-pemikiran H.O.S Tjokroaminoto

Pemikiran pemikiran Tjokro secara rinci dituangkan dalam berbagai tulisan 

karangan di media masa ataupun dalam bentuk buku. Beberapa buku hasil-hasil 

karanganya sangat dikenal dan menjadi bagian terpenting dalam sejarah pergerakan 

di Indonesia. Dalam soal agama Ia menulis sejarah Nabi Muhammad SAW, agar 

masyarakat mau meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam dan 

menjelaskan ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi. Tjokro juga menulis buku 

yang berjudul Reglement Umum Umat  Islam, sebagai pedoman hidup umat Islam 

dalam bidang akhlak, akqidah, ibadah, perkawinan dan amar makruf nahi mungkar. 

Tentang pendidikan Tjokro menulis buku yang berjudul Moeslem Nationaal 

Onderwijs, berisi wawasan dan tujuan pendidikan yang dicita-citakannya. 

1. Pemikiran Tentang Pendidikan

Sebagai seorang tokoh pegerakan sekaligus guru bangsa, Tjokro memahami 

betul bahwa kebodohan adalah hal yang harus diperangi ketika suatu bangsa 

menghendaki kemerdekaan. Ketika sebuah bangsa terbelenggu dengan kebodohan 

maka bangsa tersebut akan mudah ditindas oleh kaum penjajah. Sementara itu pihak 

penjajah Belanda memang sengaja membiarkan rakyat jajahannya tetap bodoh, agar 

mudah di kendalikan dan di bohongi. Oleh karena itu, pendidikan dan pengajaran 

bagi anggota Sarekat Islam dan rakyat menjadi salah satu focus perjuangan Sarekat 

Islam. 

Pada saat penjajahan Belanda, rakyat tidak mudah untuk mendapatkan akses 

pendidikan di sekolah. Pendidikan hanya diperuntukan oleh lapisan masyarakat 

tertentu, yaitu hanya untuk anak-anak kaum penjajah sendiri, anak-anak pegawai 
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pemerintah dan anak-anak para priyayi dan bangsawan. Anak-anak dari golongan 

rakyat biasa selalu mendapatkan hambatan untuk masuk ke sekolah. 

Dengan membiyarkan rakyat jajahan tetap bodoh, maka Belanda akan mudah 

menindas mereka, rakyat yang bodoh tidak tau hak-hak mereka. Akibatnya hak-hak 

mereka dengan mudah dapat dirampas oleh kaum penjajah secara leluasa. Rakyat 

yang bodoh tidak akan memahami bahwa bumi Nusantara ini adalah milik mereka 

sendiri, bukan milik Belanda. Tjokro sangat  menyadari bahwa kebodohan 

merupakan belenggu yang membutakan mata rakyat jelata akan hak-hak mereka. 

Oleh karena itu Tjokro berjuang untuk membukakan mata kesadaran seluruh bangsa 

Indonesia dengan jalan memberikan pendidikan dan pengajaran kepada mereka. 

Untuk mewujudkan visinya terseut, Tjokro di kala itu mencetuskan gagasan wajib 

belajar 15 tahun, sebagai upaya memberantas kebodohan bangsanya.22

Selain iu, pemikiran Tjokro tentang pendidikan banyak ditulisnya dalam 

sebuah buku yang berjudul Moeslem Nationaal Onderwijs, berisi wawasan dan tujuan 

pendidikan yang dicita-citakannya, yaitu membentuk manusia berkepribadian 

muslim, melalui pelatihan otak, menanamkan semangat kemerdekaan, dan keberanian 

yang patriotik, membiasakan berbuat baik, dan hidup sederhana.

Dalam karyanya tersebut memuat pokok-pokok pikiran Tjokroaminoto

tentang Pendidikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah harus bermuatan dan bertujuan 

untuk menjadikan seorang anak didik sebagai seorang muslim yang sejati, dan 

                                                          
22 Sutirja Trim, H.O.S Tjokroaminoto: Yang Gigih Membela Rakyat, (Bandung, Pt Raksta 

Samasta, 2007), Hlm. 21.
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sekaligus menjadi seorang yang Nasionalis yang berjiwa besar dan penuh 

kepercayaan kepada diri sendiri.

2. Dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tersebut, haruslah ditanamkan 

cita-cita demokrasi sebagai benih dan sumber cita-cita perjuangan dalam 

usaha mengangkat harkat dan derajat bangsa Indonesia.

3. Harus ditanamkan pripsip-pripsip keberanian yang bersifat luhur, ikhlas, 

kesetiaan, dan kecintaan kepada yang benar.

4. Harus ditanamkan sifat-sifat luhur budipekerti yang halus dan tingkah laku 

yang menjurus kearah terciptanya sikap sopan santun dan berperadaban tinggi.

5. Harus ditanamkan pripsip-pripsip hidup sederhana dan salaeh dalam hidup 

beragama, bermasyarakat, dan bernegara.

6. Harus ditanamkan pripsip-psrinsip yang menjunjung tinggi dan menghargai 

derajat serta martabat bangsa sendiri, antara lain mempelajari buku-buku 

karangan bangsa sendiri, sejarah bangsa sendiri, dan lain-lain yang datang dari 

dan oleh kekuatanbangsa kita sendiri.

7. Pendidikan dan pengajaran yang erat hubungannya dengan ras kebangsaan 

(nasionalisme) tidak boleh menyebabkan anak didik terpisah dari adat istiadat 

dan kehidupan bahagia dalam kehidupan rumah tangga.

8. Pendidikan dan pengajaran selain harus mampu memperkuat rasa kebangsaan 

(nasionalisme) juga harus mampu meningkatkan kecerdasan bangsa dan 

memupuk watak yang bertanggung jawab dalam kehidupan  berbangsa dan 

bernegara.
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9. Tiap bangsa mempunyai cita-cita adat istiadat dan sejarahnya sendiri. Oleh 

karena itu pengaruh-pengaruh yang negatif yang datang dari luar atau dari 

masyarakat kita sendiri harus dicegah sehingga anak-anak didik kita haruslah 

sungguh-sungguh mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang 

memungkinkan mereka menjadi seorang muslim yang sejati.

10. Dalam dunia pendidikan dan pengajaran Sarekat islam, ilmu pengetahuan 

yang berhubungan dengan keduniaan dan ilmu tentang agama Islam tidak 

boleh dipisah-pisahkan, dengan kata lain segala keperluan kehidupan dan 

penghidupan serta tujuan hidup atau penyerahan diri kepada Allah SWT untuk 

hidup diahirat harus berjalan paralel dan seimbang. Hal ini dimaksutkan agar 

tidak terjadi satu pihak menguasai penuh berbagai macam ilmu pengetahuan 

keduniaan tetapi mereka buta terhadap agama Islam. Sebaliknya adakelompok 

yang mahir dalam ilmu agama Islam, tetapi otaknya kosong dari ilmu 

pengetahuan tentang keduniaan.

11. Pendidikan dan pengajaran haruslah menghasilkan  pemuda dan pemudi yang 

dapat memahami  dan terjun dalam kehidupan medern dengan kemampuan 

mengusai ilmu pengeahuan keduniaan bahkan yang paling mutahir, tetapi 

sekaligus memiliki jiwa roh Islam, jiwa Islam. Sehingga mereka mampu 

menghadapi segala tantangan dan godaan yang menimpa dirinya, masyarakat 

maupun bangsa Indonesia menuju peradaban dan kebudayaan bangsa yang 

mulia dan bernilai tinggi.23

                                                          
23 Johan Rinahani, Rumah Guru Bangsa, (Surabaya: Saga, 2016), Hlm. 94.
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Inilah 11 butir pemikiran H.O.S Tjokroaminoto yang mampu menjadikan 

murid-muridnya tokoh-tokoh besar pendiri bangsa ini, yang memiliki karakter 

kepemimpinan yang kuat. Selain 11 butir pemikiran Tjokro ini, keberhasilannya 

dalam mendidik murid-muridnya tidak terlepas  dari strategi pendidikan yang Ia 

terapkan dalam rumah kostnya.

2. Pemikiran Sosialisme Islam

Untuk menanggulangi faham sosialisme yang diusung oleh kaum ateis dan 

komunis di Indonesia Ia menulis buku Sosialisme Islam. Sosialisme Islam sebagai 

sumber nilai organisasi Sarekat Islam digagas oleh Tjokro setelah terjadi perpecahan 

diinternal organisasi.24

Buku ini sangat terkenal dan sangat monumental, bahkan menjadi salah satu 

karya terbesar Tjokroaminoto. Di dalamnya memuat sistem kemasyarakatan yang 

social religious dengan susunan pemerintahan yang bersendikan Demokrasi dan 

musyawarah untuk mufakat. 

Salah satu wasiat Tjokro yang sangat terkenal adalah lereno mangan 

sedurunge wareg, yang berarti “berhentilah makan sebelum kenyang”, pesan ini 

memang bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dengan 

mewariskannya secara turun-temurun, menunjukan bahwa Tjokroaminoto ingin 

menyampaikan kepada generasi bangsa, agar meghindari sikap rakus dan serakah, 

serta menggunakan aji mumpung, dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan 

pribadi dan golongan. 

                                                          
24 Mulawarman, Aji Dedi, Jang Oetama Jejak Dan Perjuangan H.O.S Tjokroaminoto, 

(Yogyakarta: Galang Press, 2015) Hlm. 117.
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Menurut Tjokro Sosialisme yang digaungkan oleh Marx berorientasi pada 

matrealisme atau menuhankan benda. Bila ditelusuri lebih jauh, baik Sosialisme dan 

Kapitalisme, keduaanya memiliki kepentingan yang sama, yaitu kepentingan manusia 

atas materi.25 Disinilah letak perbedaan Sosialisme yang diusung oleh Barat, dan 

Sosialisme yang diusung oleh Islam. Sosialisme Islam berorientasi pada keselamatan 

dunia dan ahirat, Sosialisme Islam tidak berbasis pada materialism itu sendiri, tetapi 

pada tujuan ahir, keseimbangan dunia dan ahirat. Kalaupun materialism itu ada dalam 

Sosialisme Islam, materialism itu bukan tujuan itu sendiri, tetapi sebagai salah satu 

alat saja, menuju Tuhan.26

Sosialisme Islam adalah sosialisme yang yang wajib dituntut dan dilakukan 

oleh umat Islam, dan bukan sosislisme yang laian, melainkan sosialisme yang 

berdasarkan asas-asas Islam belaka. Bagi Tjokro cita-cita Sosialisme Islam tidak 

kurang dari 13 abad umurnya tan tidak ada pengaruh dari bangsa Eropa.27 Asas-asas 

sosialisme Islam telah dikenal dalam pergaulan hidup Islam sejak zaman Nabi 

Muhammad SAW.

Islam secara tegas mengharamkan riba, dan itu artinya Islam menentang keras 

Konsep Kapitalisme. Sebagaimana ditulis dalam bukunya, Sosialisme Islam, 

“menghisab keringat orang-orang yang bekerja, memakan pekerjan lain orang, tidak 

memberikan bagian keuntungan semestinya, semua perbuatan yang serupa ini (oleh 

                                                          
25 Mulawarman, Aji Dedi, Jang Oetama Jejak Dan Perjuangan H.O.S Tjokroaminoto, 

(Yogyakarta: Galang Press, 2015) Hlm. 165.
26 Ibid, Hlm. 166.
27 Tjokroaminoto, Hos, Islam Dan Sosialisme, (Bandung: Segar Arsy, 2010), Hlm.22.
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Karl Mark disebut memakan keuntungan “merwaarde” adalah dilarang dengan 

sekeras-kerasnya oleh agama Islam”.28

Islam menentang kapitalisme itu terlihat juga ketika konsep bermuamalah 

Islam diberlakukan. Ajaran Islam mengajarkan bahwa akan celaka orang yang 

mengumpulkan hartauntuk kesia-siaan. Dalam muamalah Islam kata Tjokro, praktek 

yang mengarah pada penimpnan dan penumpukan modal dan barang adalah dilarang. 

Termasuk Islam melarang praktek riba, karena dianggab benih Kapitalisme yang 

menurut Kalr Mark disebut sebagai meerwarde.

Asas penting menurut Tjokro mengapa Rosullullah Muhammad gigih 

memperjuangkan sosialisme Islam, karena Islam mengajarkan sebesar-besarnya 

keselamatan hendaknya menjadi bahagia sebanyak-banyaknya manusia, dan 

keperluan menausia hendaknya bertakluk pada keperluan orang banyak. Termasuk 

pencapaian rahmatan lil ‘alamin yang menjadi misi kerosulan, ingin meletakkan 

keadilan dan kemanusiaan yang meniscayakan hadirnya system yang 

mensejahterakan.

Menurut Tjokro, yang menjadi dasar Dari Sosialisme Islam adalah 

persaudaraan/bersatu, begitulah pelajaran yang diajarkan oleh Quran yang suci. Kalau 

segenap umat manusia dianggap sebagai satu persauan, maka semua akan berusaha 

untuk mencapai keselamatan bagi mereka semua.29

Maka kalau ditelaah lebih jauh pemikiran diatas bahwa sebenarnya 

perjuangan Tjokroaminoto adalah ingin meletakkan Islam sebagai unsur Fundamental  

                                                          
28 Ibid, Hlm. 27.
29 Tjokroaminoto, Hos, Islam Dan Sosialisme, (Bandung: Segar Arsy, 2010), Hlm.37.
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untuk membebaskan rakyat dari kesewenang-wenangan rezim kolonial Belanda. 

Sosialisme Islam baginya adalah ruh pembebasan Manusia dari kemiskinan yang 

digerakkan oleh system. Perlawanan terhadap system yang tidak berkeadilan beliau 

melekkan sebagai misi kenabian sebagaimna nabi Muhammad SAW.

Bagi Tjokroaminoto dasar Sosialisme adalah Ajaran Abi Muhammad SAW 

tentang kemajuan budi pekerti rakyat. Sehingga Tjokro membagi anasir Sosialisme 

Islam pada 3 anasir, petama kemerdekaan, kedua persamaan, dan ketiga 

persaudaraan. Bagi Tjokro Islam adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan 

dipersatukan sebagai dasar kebangsaan yang hendak di proses menuju Indonesia. 

Tipikal Tjokro identik dengan Al-Afgani yang juga merupakan tokoh Pan-

Islamisme. Tjokro dan Al-afgani juga sama-sama mengalami kegagalan yang sama 

dalam memperjuangkan Pan-Islamismenya. Namun arti penting dari keduannya 

bukan terletak pada arti kemenangan atau kekalahan. Keduannya menjadi penting 

karena keduannya menggulikan pemikiran pemikiran dalam Islam, keduannya 

menjadi ruh perjuangan kepentingan politik Islam. Ruh Tjokro akan terus bergerak 

menjdi spirit perjuangan ketika Islam Diartikulasikan sebagai penggerak yang aktif, 

tidak statis. Itulah konsep hijrah “setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid dan 

sepintar-pintar siasat”.

3. Menuntut Pemerintahan Sendiri

Pada tahun 1916, di dalam National Congres Centraal, Tjokroaminoto melalui 

Sarekat Islam berani menuntut Zelfbestuur atau Self Government atau pemerintahan 

sendiri. Menurut Tjokro kemerdekaan hanya dapat diraih ketika hal-hal yang 

mengatur urusan dan kepentingan rakyat pribumi bersal dari kebijakan yang 
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bersumber dari kesepakatan rakyat pribumi, bukan dari penjajahan Belanda. Dalam 

sejarah islam di Indonesia oleh Deliar Noor disebut sebagai Gerakan Modern Islam di 

Indonesia (1900-1942 M). Dalam sejarah Indonesia kejadian tersebut sebagai gerakan 

pertama kebangkitan kesadaran nasional (1908-1942 M).30

Melalui perjuangannya dengan Sarekat Islam Tjokro berusaha keras 

menayadarkan rakyat pribumi umtuk bangkit menggalang persatuan dan kesatuan 

untuk melawan penjajahan Belanda. Gerakan ini secara masif terus dilakukan Sarekat 

Islam hingga berhasil membangkitkan kesadaran nasional bangsa Indonesia hingga ke 

pelosok Nusantara  untuk melawan penjajahan Belanda. 

Gerakan inilah yang kemudian disebut dengan Nasionalisme, ketika rakyat 

memiliki perasan satu bangsa, satu tanah air, dan satu tumpah darah berjuang 

mewujudkan kemerdekaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Tjokroaminoto makna stilah 

nasional merupakan suatu usaha untuk meningkatkan seseorang pada tingkat natie 

(bangsa). Selanjutnya ditambahkan pengertian nasional sebagai usaha untuk 

memperjuangkan tuntutan pemerintahan sendiri atau sekurang-kurangnya agar orang-

orang Indonesia di beri hak untuk mengemukakan pendapatnya dalam maslah-maslah 

politik.31

Pada tahun 1926, dalam perjalanan ibadah haji, Tjokroaminoto melakukan 

kunjungan muktamar Alam Islami di Makkah. Saat-saat yang berharga itu tidak disia-

siakannya untuk menggalang kerjasama umat islam Internasional dan mewujudkan di 

Indonesia dengan mengadakan kongres-kongres Al Islami yang dihadiri oleh 

                                                          
30 Suryanegara, Ahmad Mansur, Api Sejarah, (Bandung: Salamadani, 2013), Hlm. 375
31 Ibid,  Hlm. 397.
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organisasi-organisasi nasional yang berasaskan Islam. Pada kongres PSII ke-20 di 

Banjar Negara 1934, Tjokro menyodorkan sebuah wasiat  tertulis yang dsahkan oleh 

forum sebagai “Pedoman Umat Islam” isinya memberikan wasiat dan pesan kepada 

umat Islam supaya menjadi pelopor dalam upaya membawa masyarakat menuju 

tatanan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. 

4. Bidang Ekonomi

Selain bidang pendidikan dan pengajaran, perekonomian rakyatpun menjadi 

perhatian Tjokro. Terutama di bidang perdagangan, yang pada waktu itu banyak 

dikuasai oleh penjajah Belanda. Untuk membebaskan rakyat dari monopoli 

perdagangan Belanda Tjokro menyarankan kepada angota SI dan rakyat pada masa 

itu untuk membentuk Koprasi. Melalui Koprasi rakyat mulai membangun 

kemandirian finansial dan kekuatan perdagangan untuk melepaskan diri dari 

monopoli penjajahan Belanda.

Gerakan ekonomi SI jelas sekali menolak logika Kapitalisme dan pilihan 

ekonomi yang diambilnya. Sejak awal, Tjokro bersama dengan tokoh SI lainnya 

menyadari bahwa aktifitas politik tidak dapat dilepaskan dengan kondisi ekonomi 

yang ada. Kemiskinan dan kesengsaraan rakyat terjadi karena system ekonom yang 

diterapkan berdasarkan kebijakan politik yang ada. 

Salah satu kegiatan yang digalakkan secara Nasional yaitu koperasi dalam 

bentuk gerakan took serba da untuk anggota SI, digencarkan mulai tahun1913. 32

gerakan ekonomi bukan lagi keinginan para pedagang, namun bagian dari 

                                                          
32Mulawarman, Aji Dedi, Jang Oetama Jejak Dan Perjuangan H.O.S Tjokroaminoto, 

(Yogyakarta: Galang Press, 2015) Hlm. 89.
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organisasiuntuk menumbuhkan kesadaran kemandirian berekonomi, untuk 

membebaskan diri dari kekuasaan Belanda atau persaingan yang tidak sehat dengan 

pengusaha non-Pribumi, terutama pengusaha Cina. Bentuk koperasi yang di gagas 

oleh Tjokro ini bermacam-macam, ulai dari pengadaan beras, bahan bakar, layanan 

jahit pakaian, percetakan dan penerbitan hingga pertanian. Aktivitas koperasi dan 

seluruah aktivitas ekonomi di cabang-cabang maupun pusat Si ini berbasis nilai-nilai 

Islam. Pada saat inilah awal mula munculnya gerakan ekonomi Islam di Indonesia. 

Selain menggagas konsep Koperasi, Tjokro lebih jauh lagi menggagas konsep 

Bank yang diperuntukan bukan hanya sekedar anggota SI, namun juga untuk 

kepentingan umum, yang memiliki pendekatan berbeda dengan Bank Konvensional. 

Bank yang digagas oleh Tjokro di beri nama dengan sebutan Bank Kebangsaan 

(Nationale Bank), Bank yang diperuntukan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bank ini 

memiliki tiga  prinsip utama, yaitu pertama, Bank Kebangsaan berpihak pada

kepentingan Nasional. Kedua, tidak bertentangan dengan Quran, terutama tidak 

melanggar larangan Riba. Ketiga, Bank Nasional boleh memungut rente, tetapi 

dengan serendah-rendahnya rente, dan digunakan untuk kepentingan rakyat.33

E. Rumah Peneleh Sebagai Pusat Pendidikan

Sebagai seorang aktivis dalam organisasi, penghasilan Tjokro Tidaklah besar. 

Hijrahnya ke Surabaya juga menjadi babak baru dalam kehidupan rumah tangga 

Tjokro dan Suharsikin. Pada kisaran 1912 Tjokro tiggal di Surabaya, di rumah yang 

                                                          
33 Ibid, Hlm.92.  
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sangat sederhana.34 Tinggal di kota besar seperti Surabaya memang banyak 

membutuhkan biaya. Penghasilan yang didapat dari seorang buruh pabrik tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Suharsikin menyadari penuh kondisi 

yang dialami keluarganya. 

Sebagai seorang petinggi Sarekat Islam Tjokro jarang berada dirumah. 

Permasalahan tersebut membuat Suharsikin ingin membantu meringankan kebutuhan 

rumah tangga. Untuk melaksanakan maksutnya, Suharsikin menjadikan rumahnya 

menjadi rumah kost di gang 7 Penelah, sebagai usaha tambahan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga mereka. Rumah kost inilah yang menjadi tempat bersejarah 

Tjokro dalam mendidik generasi pemimpin bangsa.  

Anak-anak muda yang tinggal di rumah kost Tjokro ini banyak berasal dari 

sekolah Hogere Burger School (HBS), Meer Uitgeried Lager Ondewij (MULO), 

Middelbare Tecnise School(MTS) maupun Nedherland Indhisce Arsten School 

(NIAS), Yang merupakan sekolah-sekolah milik pemerintah Belanda. 

Pada tahun 1918 jumlah keseluruhan pelajar yang tinggal bersama 

Tjokroaminoto berkisar antara 18-20 orang.35 Beberap tokoh besar lahir dari 

pendidikan yang diterapkan oleh Tjokroaminoto. Kalitas yang ditawarkan mampu 

menarik banyak orang tua, termasuk ayah dari Sukarno untuk menitipkan putranya. 

Tjokro memainkan peran sebagai induk semang bagi pelajar yang baik, terbukti 

dengan lahirnya banyak tokoh-tokoh berpengaruh pada masa pergerakan maupun 

pada masa kemerdekaan. 

                                                          
34 Jonan, Pradana Rintahani, Rumah Guru Bangsa, (Surabaya: Pustaka Saga, 2016) Hlm. 33.
35 Ibid Hlm.16
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Para pelajar yang berada dalam rumah kost mendapatkan pendidikan 

mengenai kebangsaan dan penanaman nilai-nilai moralitas. Tauladan moralitas 

Tjokro ditanamkan Tjokro lewat kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai 

aturan yang bersifat mendidik diterapkan dalam rumah kost yang dikelola oleh istri 

Tjokroaminoto. Pemberian kepercayaan dan penanaman tanggung jawab dalam 

lingkungan keluarga, seperti yang ditepakan oleh Tjokroaminoto mampu membentuk 

pola pemikiran dan tindakan yang baik bagi perkembangan anak kost. Melalui 

pendekatan yang dilakukan, Tjokro menanamkan nilai-nilai pendidikan pada anak 

didiknya untuk mengimbangi pendidikan yang di dapat anak didiknya dari sekolah 

Belanda.36

Anak kost Tjokro juga kerap kali mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan 

oleh Tjokro di luar rumah. Beberapa anak kost kerap kali diikutsertakan dalam 

kegiatan rapat umum Sarekat Islam, bahkan beberapa mridnya terlibat aktif dalam 

keanggotaan Sarekat Islam. Gambaran nyata yang dituangkan oleh Tjokro bersumber 

dari kondisi masyarakat Surabaya, mampu membuka cakrawala pemikiran pemuda. 

Pemuda tidak hanya berperan sebagai konsumen pendidikan, tetapi juga turut serta 

dalam aktifitas yang berkenaan dengan aktifitas social yang positif. 

Surabaya pada awal abad 20 menjadi kota dengan intensitas komunikasi 

social yang cukup tinggi. Berbagai suku dan etnis tiggal di kota yang terletak di 

kawasanpesisir utara pulau Jawa bagian timur ini. Ruangkota yang di penuhi dengan 

berbagai golongan masyarakat memberikan keunikan tersendiri bagi masyarakat kota 

Surabaya. 

                                                          
36 Jonan, Pradana Rintahani, Rumah Guru Bangsa, (Surabaya: Pustaka Saga, 2016) Hlm.17
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Rumah pak Tjokro di jalan Peneleh VII No. 29-31 Surabaya ini meskipun 

terletak di perkampungan yang padat, merupakan pusat dari semua hal yang nanti 

berkembang dalam pergerakan nasional di Indonesia. Julukan dapur Nasionalisme 

dari Sukarno atas rumah peneleh memang tidak berlebihan, karena di tempat itulah 

Tjokro melakukan pengkaderan untuk menggodok putra-putra terbaik bangsa. 

Beberapa muridnya seperti Sukarno, Proklamator dan presiden pertama Republik 

Indonesia, Semaun,  Alimin, muso tokoh-tokoh utama PKI, Abikusno salah satu 

tokoh penandatangan Piagam Jakarta sekaligus tokoh SI, dan Kartosuwiryo tokoh 

pengganti SI setelah meninggalnya Tjokroaminoto sekaligus pendiri Negara Islam 

Indonesia, dan yang jarang kita dengar Hermen Kartowisastro seorang ideology 

pertama dari Indonesia.37

Secara individual Tjokroaminoto telah memiliki sifat kepemimpinan 

Transformasional-kharismatik, yang dicirikan dari kepribadian yang dominan, 

memiliki hasrat mempengaruhi, percaya diri yang tinggi, serta memiliki nilai moral 

yang kuat. Ciri kepribadian tersebut membentuk prilaku keteladanan yang kuat, 

menunjukan kecakpan, baik strategi maupun taknis yang bertujuan untuk dapat 

mengkomunikasikan gagasan dengan baik, selalu mendesain harapan yang tinggi, 

merangsang orang-orang disekitarnya untuk bertindak kreatif sehingga 

menumbuhkan keyakinan dan nilai-nilai ideologi yang dibawa, semuannya itu 

terekspresikan untuk menginspirasi bagi orang disekelilingnya. Oleh karena itu 

sangat terlihat dominan sekali karakter pribadi Tjokro dalam diri muruid-muridnya. 

                                                          
37 Mulawarman, Aji Dedi, Jang Oetama Jejak Perjuangan H.O.S Tjokroaminoto, (Jokjakarta: 

Galang Pustaka, 2015), Hlm. 22.
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Disamping pribadi Tjokro yang berpengaruh terhadap perkembangan siapa 

saja yang berada di rumah peneleh, satu lagi yang sangat penting, yaitu bu Tjokro. 

Sosok bu Suharsikin, istri Tjokroaminoto. Beliau adalah pendamping setia Tjokro 

sejak menikah sampai meninggalnya tahun 1921. Bu Suharsikin adalah refleksi 

pendamping sebagaimana wanita Jawa pada masa itu, lembut tutur kata, selalu patuh,

dan berusaha memahami karakter suaminya.38

Bu suharsikin memiliki andil besar dalam menanamkan nilai-nilai 

kedisiplinan pada murid-murid Tjokro yang juga anak kostnya. Penanaman nilai 

kedisiplinan ditanamkan oleh Suharsikin lewat peraturan-peraturan kost yang Ia buat. 

Suharsikin juga terlibat aktif  menanamkan nilai budi pekerti dan moralitas kepada 

anak kosnya melalui nasehat-nasehat yang Ia sampaikan langsung kepada anak 

kostnya. Tidak hanya pelajar, rumah kost yang di buka oleh istri Tjokru juga dihuni

oleh golongan pekerja yang kemudian aktif dalam kepengurusan Sarekat Islam. 

Alimin, musso dan semaun merupakan tokoh-tokoh Sarekat Islam yang sempat 

tinggal di rumah Tjokro.

Selain sebagai kawah candea dimuka untuk mendidik para pemimpin bangsa, 

rumah Tjokro juga dijadikan sebagai rumah ideology sekaligus sebagai markasnya 

Sarekat Islam. Tidak henti-hentinya rumah Tjokro dikunjungi tamu yang berbagai 

macam corak bangsa, dan tujuan. Rumah tersebut juga dijadikan sebagai tempat 

diskusi dan rapat-rapat Sarekat Islam. KH Ahmad Dahlan merupakan salah seorang 

tokoh yang seringkali berkunjung ke rumah Tjokro. Kedatangannya ini biasanya 

dibarengi dengan kunjungannya ke kapung arabdi daerah Ampel. Sukarno merupakan 

                                                          
38Ibid.  Hlm. 28.  
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salah satu anak kost ang tertarik dengan konsep pemikiran Ahmad Dahlan memali 

gerakan Muhamadyah yang dianggap modern, sementara musso dan semaun lebih 

tertarik dengan pemikiran Snevliet. Kedatangan tokoh-tokoh pergerakan memberikan 

suatu pegajaran tambahan disamping didikan yang diterapkan oleh Tjokroaminoto 

kepada anak-anak kost.39

Rumah Tjokro di gang Peneleh 7 nomor 29-31 menyimpan banyak sejarah. 

Tjokroaminoto bersama anak-anak kost dan juga tokoh-tokoh pergerakan menyusun 

strategi dan membangun pemikiran. Sebagai sebuah rumah yang memiliki nilai 

sejarah dalam perjuangan bangsa, pemerintah Surabaya menetapkan sebagai 

bangunan cagar budaya. Rumah ini menjadi saksi lahirnya nak-anak muda menjadi 

pemimpin bangsa, yang dikemudian hari meneruskan perjuangan Hijrah seorang 

Tjokroaminoto dalam  memperjuangkan  kemerdekaan bangsa Indonesia.

                                                          
39 Jonan, Pradana Rintahani, Rumah Guru Bangsa, (Surabaya: Pustaka Saga, 2016) Hlm.67.
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BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

  

A. Strategi Pendidikan H.O.S Tjokroaminoto

1. Menanamkan Nilai-Nilai Religi

Meskipun secara histori seorang Tjokro tidak pernah mengenyam 

pendidikan Islam dan Pesantren secara formal, tidak membuat Tjokro jauh dari 

Nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam didapatkan oleh Tjokro di lingkungan keluarga 

yang memadukan keluarga priyai dan kiai. Tumbuh dan besar di keluarga Islami 

menjadikan Tjokro seorang pemuda yang memiliki kepribadian dan karakter 

Islam yang kuat. 

Sebagai Tokoh pemimpin pergerakan Islam terbesar di Indonesia, Tjokro 

banyak bersentuhan dengan tokoh-tokoh Islam Nusantara yang semakin 

menguatkan jati diri keislamanya. Persentuhannya dengan tokoh-tokoh Islam 

timur tengah saat haji dan menghadiri kongres Islam Internasional banyak 

menjadikan Islam sebagai sumber Inspirasi dan tujuan perjuangan. Pemikiran Pan 

Islamisme yang di bawa di Indonesia banyak terinspirasi oleh tokoh pembaharu 

Islam Dunia yaitu Jamaludi Al-Afgani dan para muridnya yaitu Muhammad 

Abduh dan rasid Rido. Selain tokoh pan Islamisme yang menjadi rujukan 

pergerakan Tjokro adalah seorang tokoh perjuangan mesir yaitu Mustafa Kamil 

(1874-1908). Mustafa Kamil dengan lantang menuntut kemerdekaan penuh mesir 

dari Ingris.1

                                                            
1 Mulawarman, Aji Dedi, Jang Oetama Jejak Dan Perjuangan Hos Tjokraminoto, 

(Yogyakarta: Galang Pustaka, 2015), Hlm. 59.
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Sebagai seorang tokoh yang memiliki karakter keislaman yang kuat, 

Tjokro sadar betul dengan pendidikan Islam. Menurut Tjokro pendidikan dan 

pengajaran di sekolah-sekolah haruslah bermuatan dan bertujuan untuk 

menjadikan seorang anakdidik sebagai seorang muslim yang sejati dan sekaligus 

menjadi seorang yang nasionalis yang berjiwa besar dan penuh kepercayaan 

kepada diri sendiri.2

Pentingnya nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan, menarik 

simpati besar Tjokro untuk mengkaji lebih dalam tentang pendidikan Islam.

Untuk mendukung niatnya tersebut, Ia jadikan keluargannya sebagai laboratorium 

pendidikan Islam. Pendidikan Islam ditanamkan Tjokro dalam mendidik keluarga. 

Selain diterapkan kepada anak-anak Tjokro, pendidikan Islam Ia terapkan kepada 

anak-anak kost yang tinggal di rumah Tjokro. Pendidikan agama menjadi salah 

satu cara yang digunakan oleh Tjokroaminoto untuk mengimbangi pendidikan 

Barat yang didapat oleh anaknya dari sekolah-sekolah Belanda.3

Kegiatan yang dilakukan Tjokroaminoto dalam mengajarkan Islam

Pertama kali  dengan mengaji untuk mendalami agama Islam. Kegiatan mengaji 

yang dilakukan oleh Tjokroaminoto bukan sekedar membaca dan disertai ilmu 

tajwidnya, tetapi juga memaknai ayat-ayat dalam kehidupan sehari-hari. Tjokro 

jiga sering kali mengawasi kemajuan putra-putrinya dalam mengaji dan 

menunggunya hingga selesai. Kegiatan ini juga menjadi sebuah kewajiban yang 

dijalankan oleh seluruh warga rumah kost. 

Menutut Derajat, pendidikan agama memiliki tujuan  berupa asuhan dan 

bimbingan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai bimbingannya dapat 

                                                            
2Johan Rinahani, Rumah Guru Bangsa, (Surabaya: Saga, 2016), Hlm. 95
3 Ibid. Hlm. 89.
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memahami serta mengamalkan ajaran agama serja menjadikan ajaran agama 

sebagai pedoman hidup. Penanaman nilai-nilai religi dalam pendidikan sangat 

penting dalam membentuk sikap dan sifat seorang anak didik agar sesuai dengan 

ajaran-ajaran agama.4 Pendidikan agama umumnya menekankan pada kebakan 

moral dan akhlak. Kajian dalam ilmu akhlak meliputi semua perilaku manusia 

yang timbul oleh kehendak, serta tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Akhlak 

memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter seseorang anak 

didik. 

Tjokroaminoto mengadopsi banyak nilai yang bersumber dari ajaran 

Islam. Menurutnya, Islam tidak memiliki sifat buruk yang dituduhkan oleh banyak 

pihak yang kurang setujudengan konsep pemikiran islam. Salah satu tokoh yang 

dimaksut oleh Tjokro ialah Theodore Noldeke. Tuduhan Noldeke didasarkan pada 

sifat dan sikap masyarkat arab sebagai mayoritas pemeluk agama Islam yang lebih 

suka berperang serta Khalifa yang bersifat dictator-militeristik. Lebih lanjut 

menurut Tjokro, Islam memberikan kebebasan berfikir dan menghormati 

perbedaan pendapat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, semisal kebebasan 

berfifkir, nilai moralitas, dan nilai toleransi digunakan tjokroaminoto dalam 

mendidik anak kandunganya dan  dan anak-anak kost. 5

Tjokro juga mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mampu 

mengendalikan hawa nafsunya dan mengembangkan kecerdasan. Pengendalian 

hawa nafsu diajarkan Tjokro agara seorang anak tidak memiliki sikap serakah dan 

tamak. Tjokro berharap dengan membiasakan sikap tersebut, seoarang anak 

mampu menjadi pribadi-pribadi yang sabar dalam menghadapi berbagai masalah. 

                                                            
4 Derajat, Z. Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hlm 86.
5 Johan Rinahani, Rumah Guru Bangsa, (Surabaya: Saga, 2016), Hlm. 91  
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Melatih kecerdasan dan mengembangkannya menurut Tjokro dapat dilatih dengan 

berfikir kritis. Tjokro berpesan kepada anak-anaknya agar meluangkan waktu 

stiap malam selama 5 menit untuk merenungi apa yang telah diperbuat dihari itu. 

Pemikiran tersebut juga bermakna suatu evaluasi diri bagi seorang anak, agar 

mampu mengembangkan kecerdasannya dan tidak mengulagi kesalahan yang 

sudah diperbuat. 6

Menurut Tjokroaminoto perpaduan antara ajaran agama dan kepandaian 

ilmu dipastian mampu memberikan keselamatan dan menghindarkan seseorang 

dari kerendahan derajat. Tjokro juga menambahkan bahwa, pendirian sekolah-

sekolah , kajian mengenai akhlak maupun ajaran agama harus diajarkan. 

Tujuannya sangat jelas, yaitu member pengajaran terhadap akhlak dan budi 

pekerti. Harus ada keseimbangan antara kepandaian dunia dan kepandaian akhirat. 

Strategi pendidikan berbasis agama, pada dasarnya tidak jauh berbeda 

dengan strategi pendidikan lainnya. Perbedaannya pada nilai spiritual dan mental 

yang menyertai pada saat dilangsungkan proses pembelajaran. Esensi dalam 

pendidikan berbasis keagamaan lebih menekankan pada nilai normative yang 

bersumber dari ajaran-aaran agama.7 Penerapan pendidikan berbasis agama jga 

menjadi alternative penyelenggaraan pendidikan. 

Kurang lebih terdapat lima pemikian utama Tjokroaminoto dalam 

mendidik yang semuannya berlandaskan pada Napas Islam. Gagasan pertamanya 

adalahmenanamkan benih kemerdekaan dan serta benih demokrasi yang telah 

menjadi tanda kebesaran dan tanda perbedaan umat Islam adazaman dahulu. Buah 

pemikiran kedua dengan menanamkan benih keberanian yang luhur, benih 

                                                            
6 Ibid. Hlm 92. 
7Raqib, M. Ilmu Pendidikan Islam. (Jokjakarta: Bpk Gunung Mulia, 2009), Hlm. 95
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keihklasan hati, kesetiaan, dan kecintaan kepada yang benar yang telah menjadi 

taiat asyarakat Islam pada zaman dahulu. Hasil gagasan yang ketiga ialah 

menanamkan benih perasaan yang halus, keutamaan budi pekerti, dan kebaikan 

perangai. Keempat kehidupan yang saleh, hal ini tergambar jelas pada silabus dan 

kurikulum yang terjabarkan pada sekolah Tjokroaminoto di setiap cabang SI. 

Gagasan yang terahir ialah menanamkan rasa kecintaan terhadap tanah tumpah 

darah dengan jalan mepelajari kultur dan adat istiadat bangsa sendiri.  

Lebih lanjut Tjokroaminoto juga menuangkan ide-idenya dalam sebuah 

artikel yang kemudian dikenal dengan judul Moeslim Nationaal Onderwi atau 

pendidikan kebangsaan bagi seorang muslim. Ruusan ide-ide Tjokro tersebuat 

aalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah harus bermuatan dan 

bertujuan untuk menjadikan seorang anak didik sebagai seorang muslim 

yang sejati, dan sekaligus menjadi seorang yang Nasionalis yang berjiwa 

besar dan penuh kepercayaan kepada diri sendiri.

2. Dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tersebut, haruslah 

ditanamkan cita-cita demokrasi sebagai benih dan sumber cita-cita 

perjuangan dalam usaha mengangkat harkat dan derajat bangsa 

Indonesia.

3. Harus ditanamkan pripsip-pripsip keberanian yang bersifat luhur, ikhlas, 

kesetiaan, dan kecintaan kepada yang benar.

4. Harus ditanamkan sifat-sifat luhur budipekerti yang halus dan tingkah 

laku yang menjurus kearah terciptanya sikap sopan santun dan 

berperadaban tinggi.
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5. Harus ditanamkan pripsip-pripsip hidup sederhana dan saleh dalam hidup 

beragama, bermasyarakat, dan bernegara.

6. Harus ditanamkan pripsip-psrinsip yang menjunjung tinggi dan 

menghargai derajat serta martabat bangsa sendiri, antara lain mempelajari 

buku-buku karangan bangsa sendiri, sejarah bangsa sendiri, dan lain-lain 

yang datang dari dan oleh kekuatan bangsa kita sendiri.

7. Pendidikan dan pengajaran yang erat hubungannya dengan ras 

kebangsaan (nasionalisme) tidak boleh menyebabkan anak didik terpisah 

dari adat istiadat dan kehidupan bahagia dalam kehidupan rumah tangga.

8. Pendidikan dan pengajaran selain harus mampu memperkuat rasa 

kebangsaan (nasionalisme) juga harus mampu meningkatkan kecerdasan 

bangsa dan memupuk watak yang bertanggung jawab dalam kehidupan  

berbangsa dan bernegara.

9. Tiap bangsa mempunyai cita-cita adat istiadat dan sejarahnya sendiri. 

Oleh karena itu pengaruh-pengaruh yang negatif yang datang dari luar 

atau dari masyarakat kita sendiri harus dicegah sehingga anak-anak didik 

kita haruslah sungguh-sungguh mendapatkan pendidikan dan pengajaran 

yang memungkinkan mereka menjadi seorang muslim yang sejati.

10. Dalam dunia pendidikan dan pengajaran Sarekat Islam, ilmu pengetahuan 

yang berhubungan dengan keduniaan dan ilmu tentang agama Islam tidak 

boleh dipisah-pisahkan, dengan kata lain segala keperluan kehidupan dan 

penghidupan serta tujuan hidup atau penyerahan diri kepada Allah SWT 

untuk hidup diahirat harus berjalan paralel dan seimbang. Hal ini 

dimaksutkan agar tidak terjadi satu pihak menguasai penuh berbagai 



89

macam ilmu pengetahuan keduniaan tetapi mereka buta terhadap agama 

Islam. Sebaliknya adakelompok yang mahir dalam ilmu agama Islam, 

tetapi otaknya kosong dari ilmu pengetahuan tentang keduniaan.

11. Pendidikan dan pengajaran haruslah menghasilkan  pemuda dan pemudi 

yang dapat memahami  dan terjun dalam kehidupan medern dengan 

kemampuan mengusai ilmu pengeahuan keduniaan bahkan yang paling 

mutahir, tetapi sekaligus memiliki jiwa roh Islam, jiwa Islam. Sehingga 

mereka mampu menghadapi segala tantangan dan godaan yang menimpa 

dirinya, masyarakat maupun bangsa Indonesia menuju peradaban dan 

kebudayaan bangsa yang mulia dan bernilai tinggi.8

Sebelas poin diatas secara ringkas merupakan prinsip-prinsip pokok yang 

berkenaa dengan isi, jiwa dan sistependidikan yang harusdilaksaakan oleh setiap 

manusia. Tjokro meberikan rumusan pendidikan yang diharapkan mampu menjafi 

kunci dan bekal manusia dalam menjalani kehidupannya. Keseimbangan antara 

pengetahuan dunia dan ilmu agama atau nilai-nilai religi menjadi poin penting 

yang perlu ditindaklanjuti.

2. Penanaman Kedisiplinan

Nilai-nilai kedisiplinan diterapkan oleh istri Tjokroaminoto dalam 

mengasuh anak-anak kost. Soeharsikin membuat peraturan yang ditujukan kepada 

anak-anak kost yang memuat nilai-nilai kedisiplinan. Pendidikan diberikan 

dengan sebaik-baiknya yang menyangkut masalah duniawi dan agama. Soekarno 

mengungkapkan mengenai kedisiplinan yang diterapkan oleh Soeharsikin sebagai 

berikut. “Bu Tjokro  adalah seorang wanita yang manis dengan perawakan kecil 

                                                            
8 Johan Rinahani, Rumah Guru Bangsa, (Surabaya: Saga, 2016), Hlm. 94.
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bagus,. Dia sendirilah yang mengumpulkan uang makan kami saban minggu. 1. 

Makan malam jam 9, dan siapa yang dating terlambat tidak dapat jatah makan. 2. 

Anak sekolah sudah ada di kamarnya jam 10 malam. 3. Anak sekolah harus 

bangun jam 4 pagi untuk belajar. 4. Main-main dengan anak gadis dilarang. Aku 

memelihara hubungan rapat dengan Bu Tjokro, akan tetapi dia terlalu sibuk untuk 

memperhatikanku sebagai seorang ibu.9

Kedisiplinan yang diterapkan oleh keluarga Tjokro membentuk 

kepribadian yang baik bagi anaknya maupun para pemuda penghuni kamar kost. 

Tjokro mengajarkan bahwa melalui kedisiplinan dan tekad yang kuat, sebuah 

perjuangan akan mencapai hasil yang diharapkan.  Penanaman nilai kedisiplinan 

inilah yang membuat anak kost Tjokro menjadi individu-individu memiliki sikap 

san sifat yang keras, dan karakter kepemimpinan yang kuat.

Melalui contoh-contoh yang sederhana, tjokro berusaha menamkan  nilai-

nilai pendidikan dan kedisiplinan dalam mendidik anak-anaknya. Kerapihan dan 

kebersihan diterapkan Tjokro dalam tindak tanduknya dalam kehidupan sehari-

hari. Strategi yang diterapkan oleh Tjokro tertuang dalam keteladanan hidupnya 

sehari-hari. Tjokro berpendapat bahwa ilmu yang seharusnya dituntut ialah ilmu 

yang diperoleh dengan setinggi-tingginya akal, namun tidak terlepas dengan nilai-

nilai luhur budi pekerti. Salah satu ungkapan Tjokro yang paling popular ialah, 

setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Ilmu hendaknya 

dituntut setinggi mungkin, namun budi pekerti dan nilai luhur hendaknya tetap 

dijadikan pegangan dan dalam menjalani kehidupan manusia harus memiliki suatu 

rencana atau siasat agar hidup memiliki tujuan yang jelas.10

                                                            
9 Johan Rinahani, Rumah Guru Bangsa, (Surabaya: Saga, 2016), Hlm. 76
10Ibid. Hlm. 77.
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3. Menanamkan Kesadaran Kebangsaan dan Nasionalisme

Kemunculan golongan elite baru yang memiliki sifat kritis  terhadap 

pendidikan menjadi dasar yang melatar belakangi timbulnya pergerakan Nasional 

yang dimotori golongan terdidik. Keputusan pemerintah kolonial Belanda untuk 

menerapkan politik etis, khususnya dibidang pendidikan, pada ahirnya 

memberikan kesempatan pada golongan bumiputra untuk menikmati pendidikan. 

Pendidikan yang diselengaarakan menjadi jalan bagi munculnya golongan elite 

baru yang dapat dikatakan tercerahkan. Golongan elite baru inilah yang kemudian 

mencoba memberikan kesadaran mengenai nasionalisme dan menanamkan 

semangat untuk merdeka. Sebagai seorang yang terdidik, Tjokro memiliki 

kesadaran penuh terhadap nasib bangsanya. Kesadaran terhadap Penindasan dan 

ketidakadilan yang dialami oleh penduduk pribumi berusaha Ia transfer kepada 

segenap rakyat pribumi pada saat itu. 

Melalui organisasi Sarekat Islam yang dipimpinya, Tjokro berusaha 

menyadarkan rakyat yang sedang tertidur pulas akibat dininabobokkan oleh 

Penjajahan Belanda. Tjokro sadar betuh bahwa kebodohanlah yang menyebabkan 

rakyat tidak berani melawan tehadap penjajahan Belanda. Ketika rakyat bodoh, 

maka tidak menyadari akan hak-haknya yang dirampas oleh Belanda. 

Kesadaran kebangsaan inilah coba Tjokro transfer kepada anak-anak kost 

yang tinggal di rumahanya. Dalam berbagai kesempatan Tjokro seringkali 

membuat forum diskusi di rumahnya untuk membahas permasalahan-

permasalahan bangsa. Selain berdikusi maslah kenagsaan, Tjokro juga sering 

mengajak murid-muridnya untuk turun langsung kemasyarakat mengawasi 

kondisi masyarakat secara langsung. Bahkan tidak jarang Tjokro mengajak murid-
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muridnya terjun langsung menyelesaikan permaslahan rakyak dengan melibatkan 

mereka dalam tugas-tugas Sarekat Islam. 

Kesadaran kebangsaan Murid-murid Tjokro juga didapat dari buku-buku 

Tjokro yang yang mereka baca. Tjokroaminoto tidak segan meminjamkan 

bukunya untuk dibaca anak-anak kost. Di rumah sederhana di kampung padat 

penduduk inilah, Soekarno, Musso, Alimin dan anak-anak kost lainnya 

menemukan duniannya. Anak kost Tjokro tidak kesulitan menemui rupa-rupa 

bacaan dari ujung kiri dan ujung kanan di Surabaya.  Sukarno bersama pemuda 

lainnya sering dating ke took buku peneleh yang mungkin juga turut memberikan 

andil dalam mebesarkan Soekarno. Musso dan kawan-kawannya. 

Selain dari buku, anak-anak kost juga menimba ilmu dari tamu-tamu yang 

dating kerumah Tjokroaminoto. Buku yang dibaca menjadi modal dalamtiap 

diskusi dan pemecahan masalah. Soekarno dan pemuda lainnya akan mendapat 

kesempatan mendengarkan dan ikut dalam percakapan politik selain makan 

malam bersama. Ketika anak-anak lain sibuk dengan pertandiangan sepak bola, 

Soekarno dan kawan-kawannya memilih untuk duduk dan mengikuti diskusi 

Tjokroaminoto bersama para tokoh lain maupun pemimpin cabang Sarekat Islam. 

Soekarno mengisahkan diskusinya bersama pemuda lain di bawah 

bimbingan Tjokrominoto sebagai berikut, “ sekali pada waktu makan malam 

mereka mempersoalkan tentang kapitalisme dan tentang barang-barang yang 

diangkut dari kepulaun kami untuk memperkaya negeri Belanda. Apa yang 

tinggal di negeri kita? Kali ini aku bertanya lebih keras, rakyat tani kita yang

mencucurkan keringat mati kelaparan dengan makan segobang sehari, kat Alimin, 

yaitu orang yang memperkenalkanku dengan Marxisme, kita menjadi bangsa kuli 
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dan menjadi kuli diantara bangsa-bangsa, sela kawannya yang bernama Musso, 

Sarekat Islam bekerja untuk memperbaiki keadaan dengan mengajukan mosi-mosi 

kepada pemerintah, kata pak Tjokro menerangkan dengan kelihatan begitu senang 

mempunyai murid-murid yang begitu bersemangat.”11

Soekarno dan teman-temanya benar-benar memanfaatkan waktu diskusi 

untuk belajar dari Tjokroaminoto maupun tamu Tjokroaminoto. Tjokro selalu 

menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Soekarno sembari mebangun 

kesadaran tentang nilai-nilai kebangsaan dalam diri pemuda. Tjokro menegaskan 

bahwa tidak ada kemenangan yang mampu dicapai tanpa kekuatan, dan tiadak ada 

kekuatan yang dicapai tanpa adanya persatuan. Soekarno menganggap tjokro 

sebagai guru yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan 

pengajaran padanya. Soekarno melihat sosok Tjokro sebagai seorang pejuang 

yang memiliki daya cipta dan cita-cita tinggi serta seorang pejuang yang 

mencintai tanah airnya. 

Tjokro mengatakan bahwa Nasionalisme erat kaitanya dengan usaha 

untukmenempatkan seseorang pada tataran bangsa (natie). Nasionalisme mencoba 

ditanamkan Tjokro dalam memberikan kesadaran kebangsaan pada diri anak-anak 

kost. Nasionalisme merupakan suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan 

tertinggi individu harus diserahkan pada Negara kebangsaan. Ketika seseorang 

mulai mencintai negaranya, atau dalam kata lain telah tertanam jiwa Nasionalisme 

apapun akan dilakukan demi negarannya.

Penanaman kesadaran terhadap realitas bangsa yang coba diberikan Tjokro 

terhadap murid-muridnya, manjadikan Soekarno dan teman-temnnya menjadi 

                                                            
11 Johan Rinahani, Rumah Guru Bangsa, (Surabaya: Saga, 2016), Hlm. 105
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sosok pemuda yang memiliki kesadaran penuh terhadap nasip bangsanya. 

Kesadaran kebangsaanya dan Nasionalisme inilah yang menjadi bekal 

kepemimpinan murid-muridnya menjadi tokoh-tokoh pemimpin pergerakan 

kemerdekaan. Tjokro telah sukses dalam mendidik murid-muridnya dan mampu 

mentransfer kesadaran secara utuh nasip bangsanya, yang menjadi modal besar 

kepemimpinan murid-muridnya. Pendidikan dan pengajaran hendaknya mampu 

memupuk rasa Nasionalisme dan kebangsaan, juga harus mampu meningkatkan 

kecerdasan bangsa, dan memumpuk rasa tenggung jawab dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara.12

4. Mendidik Dengan Metode Diskusi

Dalam setiap kesempatan Tjokro selalu menyempatkan diri di tengah 

kesibukannya untuk berdiskusi dengan murid-muridnya. Rumah peneleh menjadi 

tempat yang nyaman untuk berdiskusi membahas maslah-maslah kebangsaan. 

Tjokro selalu menghadirkan diskusi mengenai hal penting yang berhubungan 

dengan Nasionalisme, patriotisme, keberpihakan terhadap rakyatnya, bangsanya, 

dan bagaimana mencari solusi untuk itu.13

Di rumah peneleh Tjokro sering menyampaikan kepada muridnya, untuk 

memulai dengan bertanya, tentang apapun itu juga. Tjokro juga menyampaikan 

agar masing-maring dari muridnya untuk berbagi pertanyaan sebanyak-

banyaknya. Metode ini sering digunakan Tjokro untuk membuka setiap sesi 

diskusi. Pertanyaan-pertanyaan sering dijukan oleh muridnya dan menjadi 

pembahasan menarik dalam diskusi.  Melalui jawaban yang ia sampaikan Tjokro 

menyelipkan nilai-nilai kesadaran nasionalisme dan kebangsaan dalam diri setiap 
                                                            

12Johan Rinahani, Rumah Guru Bangsa, (Surabaya: Saga, 2016), Hlm. 95.
13 Mulawarman, Aji Dedi, Jang Oetama Jejak Dan Perjuangan Hos Tjokraminoto, 

(Yogyakarta: Galang Pustaka, 2015), Hlm. 27.
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muridnya. Tidak jarang juga seringkali Tjokro melontarkan pertanyan-pertanyan 

tajam terhadap muridnya. Hal ini dilakukan oleh Tjokro dengan maksut menggali 

pemikiran murid-muridnya dan melatih mereka berfikir kritis mencari solusi dari 

setiap masalah yang didiskusikan. 

Tjokro menempatkan anak kostnya sebagai bagian yang aktif dalam setiap 

diskusi. Menciptakan suatu lingkungan yang nyaman bagi si pembelajar 

merupakan cara yang efektif dalam meberikan pembelajaran. Tjokro juga 

mengajak anak kostnya berperan aktif dalam dunia pemikiran dan perjuangan, 

serta menuliskan gagasannya di berbagai majalah dan surat kabar. Dialog 

merupakan salah satu cara yang jitu dalam sebuah proses penyadaran. Kerseriusan 

subjek-subjek dalam sebuah pembahasan yang diharapkan mampu menjadi suatu 

media komunikasi yang baik. 

Menurut Freire agar hal tersebut mampu dicapai, peserta didik harus 

menempatkan dirinya sebagai subjek kreatif dalam sebuah proses pembelajaran. 

Pengajaran hendaknya membuat suatu kondisi yang menempatkan peserta didik 

memiliki rasa percaya diri untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. 14

Lebih lanjut menurut dogeng, strategi pembelajaran yang lebih banyak 

diarahkan dalam menanggapi pertanyaan siswa merupakan bagian dari 

pembelajaran Kontruktifistik.  Pembelajaran ini juga menekankan adanya suatu 

pemahaman baru yang timbul dari proses kreatif dan produktif yang bersumber 

dari aktifitas si pembelajar. Diharapkan si pembelajar terdorong untuk bersikap 

kritis terhadap suatu permaslahan yang dihadapi.

                                                            
14 Freire, P, Politik Pendidikan, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Hlm. 94.
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Penggunaan metode diskusi dianggap menjadi salah satu solusi yang tepat 

untuk membuat seorang siswa lebih aktif dalam sebuah proses pembelajaran.  

Metode diskusi merupakan interaksi antara siswa dengan siswa atau siswa dengan 

guru utuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali, atau memperdebatkan 

topic atau permaslahan tertentu.15 Metode ini dapat digunakan oleh seorang 

pengajar dengan menyediakan masalah yang akan di bahas atau dicari solusinya, 

melakukan pembimbingn dalam diskusi, mengajak siswa untuk lebih berperan 

aktif, serta menghargai setiap perbedaan yang muncul dalam diskusi. 

Didkusi mengajak siswa untuk berfikir secara kritis dan rasional. 

Permasalahan yang dihadapi sebagai objek kajian menuntut seorang pelajar untuk 

mencoba mencari solusi. Keterampilan yang diharapkan timbul adalah pemikiran 

yang rasional, sikap mampu menghargai pendapat orang lain, serta mampu 

memecahkan masalah. Metode diskusi yang yang disampaikan Tjokro terhadap 

murid-muridnya telah membawa mereka menjadi sosok pemimpin yang 

berkarakter, yang sadar dengan realitas bangsanya dan mampu berfikir kritis 

dalam mencari solusi permasalahan bangsanya. 

5. Pendidikan Terpadu

Dalam artikelnya yang berjudul Moeslim Nationaal Onderwij, Tjokro 

menyampaikan bahwa dalam Dalam dunia pendidikan dan pengajaran Sarekat 

Islam, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan keduniaan dan ilmu tentang 

agama Islam tidak boleh dipisah-pisahkan, dengan kata lain segala keperluan 

kehidupan dan penghidupan serta tujuan hidup atau penyerahan diri kepada Allah 

SWT untuk hidup diahirat harus berjalan paralel dan seimbang. Hal ini 

                                                            
15 Yamin, M, Startegi Pembelajaran Berbasis Kompetensi, (Jakarta: Gaung Persada, 

2009), Hlm. 69.
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dimaksutkan agar tidak terjadi satu pihak menguasai penuh berbagai macam ilmu 

pengetahuan keduniaan tetapi mereka buta terhadap agama Islam. Sebaliknya ada

kelompok yang mahir dalam ilmu agama Islam, tetapi otaknya kosong dari ilmu 

pengetahuan tentang keduniaan.

Menutut Tjokro perpaduan antara ajaran agama dan kepandaian ilmu 

dipastikan mampu memberikan keselamatan dan menghindarkan seseorang dari 

kerendahan derajat.16

Pendidikan hendaknya mampu memberikan keseimbangan antara ilmu 

keduniaan dan ilmu ahirat. Tjokro sangat mengkritik praktik-praktik sekulerisasi 

dalam dunia pendidikan, yang berupaya memisahkan pendidikan dengan nilai 

nilai Islam. Islam adalah agama yang sempurna yang aturannya mencakup semua 

aspek kehidupan. Tidak ada satupun urusan di dunia ini yang terlepas dari aturan 

Islam. Dalam dunia pendidikan, ekonomi, politik, hukum, rumah tangga, bahkan 

hal terkecilpun diatur oleh Islam. Dalam setiap kesempatan mendidik muridnya, 

Tjokro selalu mengaitkan setiap topic pembahasan dengan ajaran Islam. 

6. Penanaman Nilai Estetis

Pendidikan seni merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk 

mewariskan atau menularkan kemampuan berkesenian sebagai perwujudan 

transformasi kebudayaan dari generasi ke generasi yang dilakukan oleh para 

seniman atau pelaku seni kepada siapapun yang terpanggil menjadi calon 

seniman. 17sebagai sebuah Negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya, 

Indonesia memiliki potensi pengembangan seni budaya lebih lanjut. 

                                                            
16 Johan Rinahani, Rumah Guru Bangsa, (Surabaya: Saga, 2016), Hlm. 93. 
17Jazuli, Paradigma Kontektual Pendidikan Seni, (Surabaya: Unesa University Press, 

2008), Hlm. 14.
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Melalui seni sebagai metode pembelajaran seseorang didorong untuk 

mendengadan melihat serta meerobos lapisan permukaan mengenai apa yang 

terlihat dan terdengar oleh panca indra. 

Seni dalam praktiknya mampu menjadi solusi guna mendidik, 

mengembangkan dan mencari pemecahan pemecahan dalam pembelajran. Sebagai 

salah satu contoh seorang anak dapat menuangkan berbagai ide dan gagasan 

dengan menggambar. Rasa kasih sayang juga akan muncul dari perasaan 

seseorang yang mengilhami nilai-nilai dalam seni. Kasih sayang ini juga menjadi 

dasar pendidikan. 

Supriadi mengungkapkan, apabila seorang pengajar atau pendidik  sudah 

kehilangan kasih saying kepada muridnya, saat itu pendidikan sudah kehilangan 

jati dirinya. Nilai-nilai tersebut tidak dapat digantikan oleh apapun.18

Tjokro menggunakan seni sebagai media mendidik dan menanamkan cinta 

budaya kepada anak-anaknya termasuk anak kost. Di bidang kesenian Tjokro 

Tjokro sangat menggemari seni tari dan menabuh gamelan. Hanoman merupakan 

tokoh yang sering diperankan oleh Tjokroaminoto. Tokoh Hanoman menurut 

Tjokro merupakan suatu symbol melawan penindasa. Tjokro dengan sengaja 

menanamkan kecintaan pada seni tari dan music pada anakanya. Bersama dengan 

para pelajar yang mondok di rumahnya, Tjokroaminoto mengadakan latihan tari-

taria wayang bertempat di taman seni Pati Harsono. Selain seni tarian dan music, 

juga diadakan seni beladiri. 

Pendidikan musik yang estetis timbul dari proses kreatif yang 

menggunakan kaidah seorang seniman yang alami dan tertuang ke dalam proses 

                                                            
18 Johan Rinahani, Rumah Guru Bangsa, (Surabaya: Saga, 2016), Hlm. 99.
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pembelajaran melalui pendidikan music di sekolah. Usaha-usaha dalam 

pendidikan seni sama sekali tidak mengarah pada karya yang abadi melainkan 

pemanfaatkan aspek kreatifitas sebagai suatu alat yang mendidik demi 

membangun kemandirian siswa. Tujuannya adalah agar sifat kreatif menjadi 

landasan dari kelakuan siswa baik dalam bidang profesi apapun dan dimanapun. 

Diharakan suatu esensi dalam pembelajaran mampu terserap dengan baik melalui 

media seni.

Menurut Koesoema, nilai estetika dalam pendidikan hendaknya dibarengi 

dengan penanaman nilai moral.  Nilai moral dibutuhkan sebagai suatu upaya 

penyeimbang, dimana seringkali dalam nilai estetis seorang siswa terjebak dalam 

keindahan yang dianggap seni, namun memiliki pengaruh negative. Mendidik 

melalui budaya, diharapkan mampu melestarikan budaya. Mencintai budaya juga 

berarti mencintai warisan leluhur. Selain itu kecintaan terhadap budaya bangsa 

akan menumbuhkan sikap Nasionalisme. Tjokro mengajarkan seni dan budaya 

untuk untuk melawan pengaruh budaya asing yang massif di bawa oleh penjajah 

Belanda. 

Melalui pendidikan seni pada anaknya dan anak-anak kostnya, Tjokro 

berharap akan menumbuhkan rasa kecintaan terhadap budaya bangsa serta mampu 

mengimbangi dan membentengi pengaruh budaya dari barat, khususnya Belanda 

yang sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat Hindia Belanda pada abad ke-

20.19

                                                            
19Johan Rinahani, Rumah Guru Bangsa, (Surabaya: Saga, 2016), Hlm. 101



100

7. Pendidikan Berbasis Keteladanan

Kehadiran Tjokro di tengah rakyat yang sedang tertidas penjajahan 

Belanda membawa angin segar bagi rakyat Bumiputra. Perjuangan Tjokro dalam 

melawan kesewenangan-wenangan penjajah mendapat perhatian khusus dari 

rakyat. Tjokro merupakan symbol perlawanan rakyat pribumi untuk melawan 

penjajahan Belanda. Sifat nasionalisme juga dapat dilihat dari sikap individu 

beliau,  setelah menunaikan ibadah haji tahun 1926, beliau melepaskan gelar 

keningratannya dan lebih suka dikenal dengan nama Haji Oemar Said 

Tjokraminoto disingkat HOS Tjokroaminoto. 

Sosok Kharismatik Tjokro di kenal sebagai seorang orator ulung, dengan 

pidatonya yang berapi-api dan mampu membangkitkan semangat perjuangan 

rakyat. Bila beliau berpidato maka rakyat diam dengan seksama mendengarkan 

tanpa sepatah katapun. Setelah berpidato, rakyat berbondong-bondong 

menyalami beliau, memegang pakaian, mencium tangan bahkan bila perlu 

mencium kaki.20 Oleh rakyat Ia mendapatkan julukan Ratu Adil, yang dimalakan 

akan menjadi penyelamat rakyat dari penjajahan Belanda. 

Secara individual Tjokroaminoto telah memiliki sifat kepemimpinan 

Transformasional-kharismatik, yang dicirikan dari kepribadian yang dominan, 

memiliki hasrat mempengaruhi, percaya diri yang tinggi, serta memiliki nilai 

moral yang kuat. Ciri kepribadian tersebut membentuk prilaku keteladanan yang 

kuat, menunjukan kecakapan, baik strategi maupun taknis yang bertujuan untuk 

dapat mengkomunikasikan gagasan dengan baik, selalu mendesain harapan yang 

tinggi, merangsang orang-orang disekitarnya untuk bertindak kreatif sehingga 

                                                            
20 Mulawarman, Aji Dedi, Jang Oetama Jejak Dan Perjuangan Hos Tjokraminoto, 

(Yogyakarta: Galang Pustaka, 2015), Hlm. 12.
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menumbuhkan keyakinan dan nilai-nilai ideologi yang dibawa, semuannya itu 

terekspresikan untuk menginspirasi bagi orang disekelilingnya. Oleh karena itu 

sangat terlihat dominan sekali karakter pribadi Tjokro dalam diri muruid-

muridnya. 

Semasa hidupnya Tjokro dikenal sebagai sosok yang disiplin. Kedisiplinan 

ini tercermin dalam sikap, penampilah dan perilaku sehari-hari. Tjokro sangat 

menyadari sebagai seorang pemimpin organisasi besar, setiap aktifitasnya akan 

menjadi contoh bagi orang banyak, terlebih murid-muridnya yang tinggal satu 

atap dengan beliau. Oleh karena itu, Tjokro selalu berusaha menghadirkan sikap 

keteladanan bagi anak-anaknya mapun anak kostnya. Soekarno salah satu murid 

kesayangan Tjokro sering diberi kesempatan diajak berkeliling kedaerah-daerah 

untuk melihat Tjokro berpidato. Soekarno juga di beri kesempatan untuk 

membaca dan berinteraksi dengan buku-buku Tjokro.21 Kepiawaian berpidato 

yang dimiliki oleh Tjokro ia tularkan kepada Soekarno murid kesayangannya. 

Hingga kita kenal sosok Soekarno sebagai seorak bapak proklamator sekaligus 

orator ulung. Kalau kita cermati, cara berpidatu Seokarno sangat mirip sekali 

dengan Tjokroaminoto. 

8. Penanaman Nilai-nilai Sosialisme

Sudah sewajarnya sebuah pendidikan yang baik mampu mengedepankan 

nilai etika bagi individu-individu yang terlibat didalamnya. Pendidikan yang tidak 

dibarengi dengan nilai-nilai etika hanya akan memberi dampak buruk berupa 

degradasi moral.22 Etika profesi dalam pendidikan dapat membentuk pendidikan 

                                                            
21Mulawarman, Aji Dedi, Jang Oetama Jejak Dan Perjuangan Hos Tjokraminoto, 

(Yogyakarta: Galang Pustaka, 2015), Hlm. 26. 
22Koesoema, D.A. Pendidikan Karakter : Strategi Mendidik Anak Di Jaman Global,

(Jakarta: Grasindo, 2007), Hlm 162
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yang berkarakter. Pendidikan etika secara tidak langsung akan memberikan 

peluang adanya sikap dan sifat tenggang rasa serta saling menghargai. Kepedulian 

terhadap sesama akan menumbuhkan sikap sosialis ketika seseorang terjun dalam 

masyarakat. Sikap sosialis menjadi bentuk nyata bahwa setiap manusia tidak bisa

hidup sendiri. 

Nilai-nilai sosialisme harus ditanamkan dalam setiap pengajaran agar 

peserta didik memiliki rasa peduli terhadap sesama. Nilai sosialisme juga akan 

menempa peserta didik untuk memiliki tanggung jawab utuk membantu orang 

lain. Seseorang yang tidak memiliki nilai-nilai Sosialisme dalam dirinya, 

cendrung akan bersikap egois dan mementingkan diri sendiri. 

Terdapat berbagaimacam cara pandang dalam menentukan titik pijak 

pendidikan seperti idealism, realism, naturalism dan sosialisme.23

Pendidikan yang berpijak pada nilai sosialisme diharapkan mampu 

membentuk pribadi yang memiliki sikap dan sifat cinta kasih terhadap sesama. 

Sosialisme sangat erat kaitannya dengan nilai moral dan estetis yang mengajarkan 

kelembutan nurani. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya terkandung dalam tujuan 

pendidikan yang membentuk pribadi berakhlak serta mempertajam nurani dan 

kecerdasan.

Di Indonesia pandangan sosialisme didukung oleh tradisi masyarakat 

berupa gotong royong dan saling tolong menolong. Gotong-royong merupakan 

salah satu nilai yang berkembang di masyarakat yang merupakan warisan dari 

budaya bangsa. Gotong-royong adalah pengakuan terhadap tanggungjawab 

                                                            
23 Ibid. Hlm. 64. 
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bersama dari seluruh warga masyarakat terhadap setiap anggota dan terhada 

komunitas sebagai satu kesatuan. 

Tjokroaminoto dengan cermat menggali nilai-nilai sosialisme yang 

bersumber dari ajaran agama dan disinergikan dengan tradisi-tradisi social dalam 

masyarakat Jawa. Anggapan Ratu Adil kemudian melekat dalam diri 

Tjokroaminoto yang dianggap mampu memberikan suatu solusi baru bagi 

perjuangan Bumiputra.24 Anggapan ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosialisme 

yang melekat pada dirinya, yang menjadi dasar perjuangannya dalam membela 

kepentingan rakyat. 

Sosialisme sebagai sumber dari nilai-nilai etika, menurut pemikiran Tjokro 

tidak lepas dari ajaran-ajaran agama Islam. Tjokro menambahkan bahwa sumber 

nilai-nilai sosialisme Islam adalah firman Tuhan yang terdapat dalam kitap suci. 

Sosialisme Islam menurut Tjokro menurut Tjokro adalah faham yang 

mengajarkan kemerdekaan sebagai seorang bangsa, persamaan derajat sebagai 

manusia, dan persaudaraan sebagai kesatuan umat.25

Tjokroaminoto mengatakan bahwa sosialisme hanyalah bias terjadi 

sempurna apabila tiap-tiap manusia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup 

untuk keperluan masyarakat bersama. Menutut Tjokro sudah sepatutnya manusia 

mengesampingkan sikap matrialistis dan individualis yang hanya akan 

menghambat berkembangnya sosialisme dalam masyarakat. Menurutnya 

materialism erat kaitannya dengan egoism dan nafsu mengejar kesenangan untuk 

diri sendiri. 

                                                            
24 Jonan, Pradana Rintahani, Rumah Guru Bangsa, (Surabaya: Pustaka Saga, 2016) Hlm. 

113.
25 Tjokroaminoto, Hos, Islam Dan Sosialisme,  (Bandung, Sega Arsy, 2010), Hlm. 46.
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Nilai-nilai sosialisme ditamankan oleh Tjokro ditanamkan oleh 

Tjokroaminoto melalui kesadaran kebangsaan yang dibangun olehnya. Tjokro 

berusaha menyadarkan anak-anak kost untuk turut prihatin dengan nasip yang 

telah dialami penduduh Hindia Belanda. Sikap sosialis anak-anak kost Tjokro 

kemudian tertuang pada sikap anak-anak kost dalam dunia organisasi maupun 

tulisan-tulisan yang banyak mengkritisi kebijakan pemerintah Hindia Belanda 

yang dianggap kurang memihak pada rakyat Bumiputra.26  

Sikap sosialis Tjokroaminoto dalam mendidik juga diwujudkan dengan 

bentuk perhatian. Tjokroaminoto yang dikenal yang memiliki sikap keras hati, 

ternyata masih menyimpan kelembutan perasaan. Sebagai seorang ayah bagi 

anak-anak kostnya Tjokro memperhatikan betul pertumbuhan dan pola pemikiran 

anak-anak kostnya. Kedekatan emosional yang dibangun oleh Tjokro diwujudkan 

dalam bentuk perhatian kepada anak-anak kostnya. 

Soekarno menuturkan, bahwa ketika dirinya telah pulang ke Blitar, selama 

libur sekolah tahun 1918, telah terjadi bencana alam berupa letusan gunung 

Kelud. Tjokroaminoto sebagai seorang ayah nampaknya merasa cemas dengan 

kondisi tersebut. Tjokro melakukan perjalanan sehari penuh dari Surabaya menuju 

Blitar untuk memastikan keadaan Soekarno. Berdasarkan tindakan tersebut, 

Soekarno menyadari bahwa ditengah kesibukan sebagai seorang pemimpin 

organisasi Islam, Tjokroaminoto masih menyempatkan waktu untuk member 

perhatian pada Soekarno. 

                                                            
26Jonan, Pradana Rintahani, Rumah Guru Bangsa, (Surabaya: Pustaka Saga, 2016) Hlm. 

114.
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BAB V

PENTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dari berbagai permasalahan di dalam penulisan 

skripsi ini, maka dapatlah ditemukan kesimpulan sebagai berikut.

Dalam mendidik Generasi berkarakter ada bebertapa strategi pendidikan yang 

digunakan oleh Tjokroaminoto, diantaranya. Pertama, Tjokro menanamkan nilai-nilai 

Religi yang bersumber dari ajaran Islam. Kedua, Tjokro menanamkan kedisiplinan 

yang kuat kepada murid-muridnya melalui peraturan yang Ia terapkan di rumah 

kostnya. Ketiga, menanamkan kesadaran kebangsaan dan nasionalisme melalui 

penyadaran terhadap permasalahan yang di hadapi bangsa. Keempat, mendidik 

dengan metode diskusi. Kelima, menerapkan pendidikan terpadu, memadukan antara

ilmu dunia dan ilmu agama. Keenam, penanaman nilai estetis dengan pendidikan seni 

dan budayaan. Ketujuh, pendidikan berbasis keteladanan. Kedelapan, penanaman 

nilai-nilai sosialisme yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. 

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang 

stategi pendidikan maka penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut.

1. Untuk mendidik generasi berkarakter hendaknya seorang guru menguasai dan 

memahami berbagai strategi pendidikan sehingga dapat memaksimalkan proses 

pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan .
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2. Pembentukan lingkungan yang kondusif juga tidak kalah pentingnya dalam 

mendidik generasi berkarakter. Karena dengan lingkungan yang baik dan 

kondusif inilah mampu mendorong perkembangan peserta didik kearah yang 

diinginkan.

3. Islam sebagai agama yang bersumber dari sang pencipta memiliki nilai dan 

aturan yang mengikat dan dapat membentuk karakter dan kepribadian manusia. 

Oleh karena itu, ketika kita ingin mendidik generasi berkarakter, maka tidak 

terlepas dengan aturan-aturan Islam.

C. Penutup

Alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah SWT yang senantiasa 

mencurahkan rahmat, hidayah, serta nikmat dan kemudahan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi 

ini semua disebabkan oleh keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis, oleh 

sebab itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis banyak ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu baik moril maupun materiil, sehingga terselesainya skripsi ini. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. 

Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin.
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