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Abstrak 
Pendidikan merupakan kebutuhan bagi manusia, tanpa pendidikan manusia 

tidak dapat berkembang menurut konsep hidup yaitu dinamis mengikuti 
perkembangan jaman.Ki Hajar Dewantoro mengemukakan sistem Tri Sentra yang 
dalam UU No. 20 Tahun 2003 disebut dengan Tri Pusat Pendidikan yaitu tiga pusat 
yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak yaitu 
keluarga, sekolah dan masyarakat.Ketiga tempat tersebut mempunyai pengaruh yang 
besar bagi pembentukan kepribadian serta tingkah laku anak.Tri Pusat hal tersebut 
sangat terkait,saling mempengaruhi jadi diperlukan sinergi diantara ketiga hal 
tersebut. 

Sinergi antara Tri Pusat Pendidikan tersebut sangat penting karena 
pengaruhnya terhadap lingkungan pembelajaran. Kesan bahwa sekolah adalah tempat 
yang paling bertanggung jawab atas pendidikan, kepribadian anak sepertinya harus di 
kaji, karena untuk mewujudkan kepribadian anak yang baik, ketiga tempat tadi harus 
bersinergi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang sehat.Lingkungan 
pembelajaran yang sehat menciptakan kepribadian anak yang cerdas. Aspek 
tanggung jawab bersama bisa dijadikan alas kesadaran bahwa keluarga, sekolah dan 
masyarakat adalah hal yang tak terpisahkan dalam hal pembelajaran untuk anak. 
 
Kata Kunci : Tri Pusat Pendidikan, Pembelajaran Yang Sehat 
 
A. PENDAHULUAN  

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus 
dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali, mustahil suatu kelompok 
manusia dapat berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera 
dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.Dalam Undang-Undang RI 
Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab II Pasal 2 
dicantumkan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, 
memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian 
yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 
kebangsaan.Adapun menurut Islam tujuan pendidikan ialah membentuk supaya 
manusia, cerdas, patuh dan tunduk kepada perintah Tuhan serta menjauhi larangan-
larangannya. Sehingga hidupnya bahagia lahir dan batin, dunia maupun 
akhirat.Pendidikan pada umumnya menunjukkan bahwa tujuan utama pendidikan 
adalah pendidikan moral (akhlak) dan pengembangan kecakapan atau keahlian. 
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Pendidikan adalah sebuah penanaman modal manusia untuk masa depan dengan 
membekali generasi muda dengan budi pekerti yang luhur dan kecakapan yang 
tinggi. 

Sedangkan pendidikan itu sendiri tidak hanya dapat dilakukan di lingkungan 
keluarga saja, melainkan di tiga lingkungan pendidikan yaitu; lingkungan pendidikan 
keluarga (pendidikan informal), sekolah (pendidikan formal), dan masyarakat 
(pendidikan non formal). Jadi baik buruknya akhlak seseorang dan tinggi rendahnya 
kecakapan atau keahlian seseorang dipengaruhi oleh tiga lingkungan pendidikan 
tersebut, yang mana ketiga lingkungan tersebut terkenal dengan istilah Tri Pusat 
Pendidikan.Jika Tri Pusat Pendidikan terbut bersinergi dengan baik dan komunikasi 
antar pihak dalam Tri Pusat Pendidikan bejalan dengan baik maka lingkungan 
pembelajaran yang sehat untuk anak pun akan tercipta. 

 
B. PEMBAHASAN 

1. Tri Pusat Pendidikan  
Tri Pusat Pendidikan adalah tiga pusat yang bertanggung jawab atas 

terselenggaranya pendidikan terhadap anak yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. 
Hal itu juga dikemukakan oleh para tokoh pendidikan, hanya saja ada perbedaan 
dalam menentukan ketiga pusat pendidikan tersebut, diantaranya: Menurut Dr. M.J 
Langeveld mengemukakan tiga macam lembaga pendidikan yaitu:  

a. Keluarga 
b. Negara 
c. Gereja. 

Menurut Ki Hajar Dewantoro dalam Soeratman mengemukakan system Tri 
Centra dengan menyatakan :“Didalam hidupnya anak- anak ada tiga tempat 
pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya yaitu alam 
keluarga, alam perguruan dan alam pergerakan pemuda”. Dari kedua pendapat 
tersebut itu, kini lahir istilah Tri Pusat Pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003, 
yang meliputi : 

a) Pendidikan keluarga 
b) Pendidikan sekolah 
c) Pendidikan masyarakat 
Yang mana tiga tempat pergaulan atau lembaga pendidikan tersebut 

mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kepribadian serta tingkah 
laku anak. Secara rinci pengertian dari masing-masing pusat pendidikan tersebut 
adalah sebagai berikut : 

a) Pendidikan keluarga 
Keluarga adalah lembaga sosial yang terbentuk setelah adanya suatu 

perkawinan. Keluarga mempunyai otonom melaksanakan pendidikan, orang tua mau 
tidak mau, berkeahlian atau tidak, berkewajiban secara kodrati untuk 
menyelenggarakan pendidikan terhadap anak- anaknya. Pendidikan yang terjadi di 
lingkungan keluarga berlangsung secara alamiah dan wajar sehingga disebut 
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pendidikan informal yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan 
sadar atau tidak yang mana kegiatan pendidikannya dilaksanakan tanpa suatu 
organisasi yang ketat dan tanpa adanya program waktu. Menurut Ki Hajar 
Dewantoro, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya 
untuk melakukan pendidikan individu maupun sosial. Oleh karena itu keluarga 
adalah tempat pendidikan yang sempurna untuk melangsungkan pendidikan kearah 
pembentukan pribadi yang utuh.  

b) Pendidikan sekolah 
Sekolah sebagai lembaga pendidikan telah ada sejak beberapa abad yang lalu, 

yaitu pada zaman Yunani kuno. Kata sekolah berasal dari bahasa yunani “Schola” 
yang berarti waktu menganggur atau waktu senggang. Bangsa Yunani kuno 
mempunyai kebiasaan berdiskusi guna menambah ilmu dan mencerdaskan akal. 
Lambat laun usaha diselenggarakan secara teratur dan berencana (secara formal) 
sehingga akhirnya timbullah sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang 
bertugas untuk menambah ilmu pengetahuan dan kecerdasan akal.  Sekolah sebagai 
pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban 
pemberian pendidikan dengan organisasi yang tersusun rapi, mulai dari tujuan, 
penjejangan, kurikulum, administrasi dan pengelolaannya. Sekolah sebagai lembaga 
pendidikan sebenarnya ada banyak ragamnya, dan hal ini tergantung dari segi mana 
melihatnya.  

1) Ditinjau dari segi mana yang mengusahakan : 
Sekolah Negeri, yaitu sekolah yang diusahakan oleh pemerintah baik dari segi 

pengadaan fasilitas, keuangan maupun pengadaan tenaga pengajar.  
Sekolah Swasta, yaitu sekolah yang diusahakan oleh selain pemerintah, yaitu badan – 
badan swasta.  

2) Ditinjau dari sudut tingkatan : 
Pendidikan Pra Sekolah, yaitu pendidikan yang diperuntukkan bagi anak 

sebelum memasuki pendidikan dasar.  
Pendidikan Dasar, yaitu meliputi : 
i. Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah  
ii.  SMP/ MTs  

Pendidikan Menengah, yaitu meliputi :  
i. SMA dan Kejuruan  
ii.  Madrasah Aliyah  

Pendidikan Tinggi, yang meliputi :  
i. Akademi  
ii.  Institut  
iii.  Sekolah Tinggi  
iv. Universitas  

3) Ditinjau dari sifatnya : 
Sekolah Umum, yaitu sekolah yang mengutamakan perluasan ilmu 

pengetahuan, yang termasuk dalam sekolah ini adalah SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ 
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MA. Sekolah Kejuruan, yaitu sekolah yang mempersiapkan anak untuk menguasai 
keahlian-keahlian tertentu, yang termasuk dalam sekolah ini adalah SMK  

c) Pendidikan masyarakat 
Didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan bahwa masyarakat adalah 

pergaulan hidup manusia atau perkumpulan orang yang hidup bersama disuatu 
tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu yang membuat warga masyarakat itu 
menyadari diri mereka sebagai suatu kelompok serta saling membutuhkan.  
Kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih dan bekerja 
sama dibidang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu adalah merupakan sumber 
pendidikan bagi warga masyarakat, seperti lembaga-lembaga sosial budaya, yayasan-
yayasan, organisasi-organisasi, perkumpulan-perkumpulan yang semuanya itu 
merupakan unsur-unsur pelaksana asas pendidikan masyarakat.  
Masing-masing kelompok tersebut melakukan aktifitas-aktifitas keterampilan, 
penerangan dan pendalaman dengan sadar dibawah pimpinan atau koordinator 
masing-masing kelompok. Kesemua kelompok sosial tersebut diatas adalah 
merupakan unsur- unsur pelaku atau pelaksana asas pendidikan yang dengan sengaja 
dan sadar membawa masyarakat kepada kedewasaan, baik jasmani maupun rohani 
yang realisasinya terlihat pada perbuatan dan sikap kepribadian warga masyarakat. 
Maka pendidikan masyarakat adalah pendidikan non formal yang memberikan 
pendidikan secara sengaja, terencana dan terarah kepada seluruh anggotanya yang 
pluralistic (majemuk) tetapi tidak dipersyaratkan berjenjang serta dengan aturan-
aturan yang lebih longgar untuk mengarahkan menjadi anggota masyarakat yang 
baik demi tercapainya kesejahteraan sosial para anggotanya. 

 
2. Pembelajaran yang baik dan sehat 

Arthur W. Chickering dan Zelda F. Gamson mengatakan bahwa 7 prinsip 
pembelajaran yang baik yaitu  

a. Encourages Contact Between Students and Faculty 
Frekuensi kontak antara guru dengan siswa, baik di dalam maupun di luar 

kelas merupakan faktor yang amat penting untuk meningkatkan motivasi dan 
keterlibatan siswa dalam belajar. Dengan seringnya kontak antara guru-siswa ini, 
guru dapat lebih meningkatkan kepedulian terhadap siswanya. Guru dapat 
membantu siswa ketika melewati masa-masa sulitnya. Begitu juga, guru dapat 
berusaha memelihara semangat belajar, meningkatkan komitmen intelektual 
siswa, mendorong mereka untuk berpikir tentang nilai-nilai mereka sendiri serta 
membantu menyusun rencana masa depannya. 
b.  Develops Reciprocity and Cooperation Among Students 

Upaya meningkatkan belajar siswa lebih baik dilakukan secara tim 
dibandingkan melalui perpacuan individual (solo race). Belajar yang baik tak 
ubahnya seperti bekerja yang baik, yakni kolaboratif dan sosial, bukan kompetitif 
dan terisolasi. Melalui bekerja dengan orang lain, siswa dapat meningkatkan 
keterlibatannya dalam belajar. Saling berbagi ide dan mereaksi atas tanggapan 
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orang lain dapat semakin mempertajam pemikiran dan memperdalam 
pemahamannya tentang sesuatu. 
c. Encourages Active Learning 

Belajar bukanlah seperti sedang menonton olahraga atau pertunjukkan film. 
Siswa tidak hanya sekedar duduk di kelas untuk mendengarkan penjelasan guru, 
menghafal paket materi yang telah dikemas guru, atau menjawab pertanyaan guru. 
Tetapi mereka harus berbicara tentang apa yang mereka pelajari dan dapat 
menuliskannya, mengaitkan dengan pengalaman masa lalu, serta menerapkannya 
dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka harus menjadikan apa yang mereka 
pelajari sebagai bagian dari dirinya sendiri. 
d. Gives Prompt Feedback 

Siswa membutuhkan umpan balik yang tepat dan memadai atas kinerjanya 
sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari apa yang telah dipelajarinya. 
Ketika hendak memulai belajar, siswa membutuhkan bantuan untuk menilai 
pengetahuan dan kompetensi yang ada. Di kelas, siswa perlu sering diberi 
kesempatan tampil dan menerima saran agar terjadi perbaikan. Dan pada bagian 
akhir, siswa perlu diberikan kesempatan untuk merefleksikan apa yang telah 
dipelajari, apa yang masih perlu diketahui, dan bagaimana menilai dirinya sendiri. 
e. Emphasizes Time on Task 

Waktu + energi = belajar. Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya 
merupakan sesuatu yang sangat penting bagi siswa. Siswa membutuhkan bantuan 
dalam mengelola waktu efektif belajarnya. Mengalokasikan jumlah waktu yang 
realistis artinya sama dengan belajar yang efektif bagi siswa dan pengajaran yang 
efektif bagi guru. Sekolah seyogyanya dapat mendefinisikan ekspektasi waktu 
bagi para siswa, guru, kepala sekolah, dan staf lainnya untuk membangun kinerja 
yang tinggi bagi semuanya 
f. Communicates High Expectations 

Berharap lebih dan Anda akan mendapatkan lebih. Harapan yang tinggi 
merupakan hal penting bagi semua orang. Mengharapkan para siswa berkinerja 
atau berprestasi baik pada gilirannya akan mendorong guru maupun sekolah 
bekerja keras dan berusaha ekstra untuk dapat memenuhinya 
g. Respects Diverse Talents and Ways of Learning 

Ada banyak jalan untuk belajar. Para siswa datang dengan membawa bakat 
dan gaya belajarnya masing-masing Ada yang kuat dalam matematika, tetapi 
lemah dalam bahasa, ada yang mahir dalam praktik tetapi lemah dalam teori, dan 
sebagainya. Dalam hal ini, siswa perlu diberi kesempatan untuk menunjukkan 
bakatnya dan belajar dengan cara kerja mereka masing-masing. Kemudian mereka 
didorong untuk belajar dengan cara-cara baru, yang mungkin ini bukanlah hal 
mudah bagi guru untuk melakukannya. 
Arthur W. Chickering dan Zelda F. Gamson mengatakan bahwa guru dan siswa 

memegang peran dan tanggung jawab penting untuk meningkatkan pembelajaran 
yang baik, tetapi mereka tetap membutuhkan bantuan dan dukungan dari berbagai 
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pihak untuk membentuk sebuah lingkungan belajar yang kondusif bagi praktik 
pembelajaran yang baik. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan tersebut 
meliputi: (a) adanya rasa tujuan bersama yang kuat; (b) dukungan kongkrit dari 
kepala sekolah dan para administrator pendidikan untuk mencapai tujuan ; (c) dana 
yang memadai sesuai dengan tujuan; (d) kebijakan dan prosedur yang konsisten 
dengan tujuan; dan (e) evaluasi yang berkesinambungan tentang sejauhmana 
ketercapaian tujuan : (f) dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat yang 
juga menentukan keberhasilan pendidikan. 

Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah tetapi juga keluarga 
dan masyarakat.Berdasarkan Arthur W. Chickering dan Zelda kebijakn juga punya 
peranan penting,kebijakan ini dalam konteks yang lebih detail bisa dikatakan peran 
dari masyarakat.keluarga yang merupakan tempat utama dan pertama dalam 
pembelajaran juga menentukan lingkungan belajar yang sehat untuk anak. 

 
C. SIMPULAN 

Lingkungan pembelajaran yang sehat untuk anak bisa tercipta ketika sinergi dan 
komunikasi antar Tri Pusat Pendidikan berinteraksi dengan baik.Lingkungan 
pembelajaran yang baik dan sehat bukan cuma tanggung jawab sekolah saja,keluarga 
saja atau masyarakat saja,ketiga hal itu harus bersinergi.Lingkungan pembelajaran 
yang sehat untuk anak sangat penting karena berkaitan dengan mutu dan kualitas 
pendidikan makin sehat makin baik mutu dan kualitas pendidikan.Orang tua, Guru, 
Siswa dan Masyarakat harus saling berkomunikasi dengan baik untuk menciptakan 
sinergi tersebut. 
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