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ABSTRAK 

 

 TRI ANANDA PUTRI, NIM: 3113321036, IMPLEMENTASI 

TRILOGI PENDIDIKAN KI HAJAR DEWANTARA PADA SMK 

TAMANSISWA DI KOTA TEBING TINGGI. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Trilogi 

Pendidikan Ki Hajar Dewantara pada SMK Tamansiswa di Kota Tebing Tinggi, 

untuk mengetahui implementasi tujuan, prinsip dan fungsi Trilogi Pendidikan Ki 

Hajar Dewantara pada SMK Taman Siswa di Kota Tebing Tinggi. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di SMK Tamansiswa 

Jalan Deblot Sundoro No.9 Kota Tebing Tinggi. Teknik pengumpulan data yang 

digunkan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik analisa data 

yang digunakan yaitu heuristik data, verifikasi data, menginterpretasikan data, 

manganalisa data, dan membuat kesimpulan (historiografi). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, implemntasi Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dari 

perilaku pamong sebagai Ing Ngarso Sung Tuladha terlihat dari keteladanan 

pamong SMK TI Tamansiswa yang memiliki sikap bertanggung jawab seperti, 

hadir kesekolah dengan tepat waktu, pamong mengucapkan salam dan berdoa 

ketika masuk ke dalam kelas serta berpakaian rapi. Perilaku pamong sebagai Ing 

Madya Mangun Karsa terlihat dari guru memberikan motivasi belajar kepada 

siswa, memberikan apresiasi dan bersikap sabar serta kekeluargaan. Pamong 

berperilaku sebagai Tut Wuri Handayani terlihat dari pamong yang mendorong 

dan mengembangkan kemampuan siswanya untuk berprestasi. Pamong 

mengimplementasikan tujuan Trilogi Pendidikan dengan cara menciptakan 

suasana tertib dan damai di lingkungan sekolah dan membentuk siswa yang 

merdeka mampu berdiri sendiri. Pamong mengimplementasikan prinsip Trilogi 

Pendidikan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan kepada siswa. Siswa 

bebas untuk berkreativitas sesuai dengan kemampuannya. Pamong 

mengimplemantasikan fungsi Trilogi Pendidikan dengan cara mengembangkan 

potensi kodrati anak. Pamong mengarahkan kemampuan siswa sesuai dengan 

bakat siswanya. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Trilogi Pendidikan 

Ki Hajar Dewantara serta tujuan, prinsip dan fungsinya berjalan baik dan 

memberikan pengaruh terhadap prestasi siswa SMK Teknologi dan Industri 

Tamansiswa Kota Tebing Tinggi  
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