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SARI 
 
Sulistyani, 2008, Penanaman Nilai Kepahlawanan Dalam Pembelajaran IPS 

Sekolah Dasar (SD) Di Daerah Binaan (Dabin) IV Cabang Dinas 
Pendidikan Kecamatan Semarang Timur. Tesis, Program Studi 
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Pascasarjana 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Prof. Dr. Wasino, M 
Hum, Pembimbing II. Prof. Dr. H. Maman Rachman, M.Sc 

 
Kata Kunci : Penanaman Nilai Kepahlawanan, Pembelajaran IPS. 
 

Pendidikan dasar mempunyai peranan penting dalam upaya peningkatan 
kualitas sumber daya manusia baik di bidang intelektual, emosional, sosial, 
maupun spiritual Perencanaan pembelajaran yang baik pada mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial (IPS) tentang penanaman nilai kepahlawanan penting untuk 
disadari oleh para guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara guru 
dalam menanamkan nilai kepahlawanan dalam pembelajaran IPS, penyusunan 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) IPS untuk penanaman nilai 
kepahlawanan SD dan efeektifitas penanaman nilai kepahlawanan dalam 
pembelajaran IPS SD. Populasi penelitian ini adalah semua guru sekolah yang 
berada di Daerah Binaan (Dabin) IV Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan 
Semarang Timur yang tersebar di 11 Sekolah Dasar. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan metode sensus. Dari masing-masing 11 sekolah 
tersebut terdapat 6 guru sehingga jumlah informannya adalah 66 guru. Data 
dikumpulkan melalui kuesioner dalam bentuk wawancara, observasi dan studi 
dokumentasi, analisis datanya dengan menggunakan metode kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa cara menanamkan 
nilai kepahlawanan dalam pembelajaran IPS SD di Daerah Binaan (Dabin) IV 
Wilayah Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan  Semarang Timur dilakukan 
dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang dapat menumbuhkan 
nilai kepahlawanan, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) IPS 
untuk penanaman nilai kepahlawanan SD di Daerah Binaan (Dabin) IV Wilayah 
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur disesuaikan dengan 
kurikulum yang ada, efektivitas penanaman nilai kepahlawanan dalam 
pembelajaran IPS SD di Daerah Binaan (Dabin) IV Wilayah Cabang Dinas 
Pendidikan Kecamatan  Semarang Timur dilakukan dengan meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia dan penyediaan fasilitas yang dapat mendukung 
penanaman nilai kepahlawanan.  

Berdasarkan hal tersebut disarankan untuk Dinas Pendidikan Kota 
Semarang, hendaknya melakukan pengembangan strategis melalui program yang 
disesuaikan dengan kondisi sekolah dan membuat suatu kebijakan yang dapat 
menumbuhkan semangat dan jiwa kepahlawanana, untuk kepala sekolah membuat 
program sekolah yang menyenangkan bagi anak didik dan melibatkan guru 
dalam pengambilan keputusan dan untuk guru sebaiknya guru dapat 
mengembangkan kompetensinya dalam peningkatan penanaman nilai 
kepahlawanan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Persiapan SDM yang berkualitas di masa yang akan datang bagi anak perlu 

direncanakan agar bisa tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai 

dengan kemampuannya (Moersitowati, 2002). Seorang anak yang baru lahir ibarat 

kertas yang putih bersih yang belum mempunyai cacat atau coretan sedikitpun. 

Baik atau buruknya kertas tersebut tergantung dari orang tua atau lingkungan yang 

akan memberikan warna pada kertas tersebut. Dengan demikian, seorang bayi 

yang baru lahir di dunia ini sampai nanti menjadi dewasa sikap, tingkah laku, dan 

wataknya banyak ditentukan oleh proses interaksinya terhadap lingkungan. 

Pendidikan dan pelatihan merupakan cikal bakal proses pembelajaran bagi 

anak. Adanya rangsang yang diterima anak usia dini baik dalam bentuk suara, 

visualisasi gambar dan tindakan yang berasal dari pengalaman dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya, di sekolah dan di rumah sangat mempengaruhi 

perkembangan anak. Bermain dalam lingkungannya baik di sekolah maupun di 

rumah dan mengajak anak berbicara dengan penuh kasih sayang adalah hal yang 

penting bagi perkembangan anak, seperti halnya makanan bagi anak.  

Menanamkan pengertian, persepsi dan pengetahuan yang baik kepada anak-

anak usia Sekolah Dasar sangat penting untuk disadari oleh semua pihak terutama 

oleh para guru di sekolah, orang tua dan media masa. Pengetahuan dan 

rangsangan positif yang diterima oleh anak sangat menentukan perkembangannya 

di kemudian hari. 
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Kasih sayang orang tua yang hidup rukun berbahagia dan sejahtera yang 

dapat memberikan bimbingan, perlindungan, perasaan aman kepada anak 

merupakan salah satu kebutuhan yang diperlukan anak bagi perkembangan 

mentalnya. Hubungan antara ibu dan anak harus cukup memberikan kepercayaan 

pada anak sehingga anak merasa nyaman bila bersama dengan ibunya, bagi ibu 

yang bekerja di luar rumah tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak dapat 

memperhatikan anaknya, karena yang menentukan bukan banyaknya waktu yang 

diluangkan tetapi kualitas hubungan intereaksi antara ibu dan anak dimana ibu dan 

anak dapat mencurahkan kasih sayangnya dan anak dapat sebanyak mungkin 

berkomunikasi dari hati ke hati dengan ibunya.  

Lewat pendidikan keluarga pulalah setiap orang tua mengajarkan kepada 

anaknya sifat-sifat yang sarat mengandung nilai-nilai kebaikan misalnya suka 

menolong, membagi makanan kepada teman, bersikap ramah, dan menjamu tamu 

dengan baik, memberikan kelonggaran jalan atau tempat duduk kepada orang 

yang lebih tua, memelihara tanaman dengan  menyiram secara teratur, melarang 

memetik bunga dan daun atau menebang ranting secara sembarangan dan 

melarang menyakiti binatang. Anak-anak selalu diminta patuh dan mendengarkan 

nasehat orang yang lebih tua, patuh dan tekun menjalankan kewajiban agama, 

rajin belajar supaya pandai dan berhasil menjadi “orang”. Nilai nilai kebaikan 

dalam pendidikan keluarga diharapkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 

pertumbuhan anak.  

Apabila anak sudah memasuki bangku sekolah pihak yang terkait dalam 

dunia pendidikan harus benar-benar menyadari akan penanaman nilai yang positif 



3 

 

pada anak didik yang akan menentukan pembentukan emosi dan karakternya di 

masa yang akan datang. Guru di sekolah harus mampu melakukan bimbingan 

yakni bantuan yang diberikan kepada anak didik untuk dapat memilih, 

mempersiapkan diri dan menjalankan tugas yang diembannya dan mampu 

mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya.  

Peraturan Pemerintah No.28/1990 tentang Pendidikan Dasar pasal 25 ayat 1 

dikatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa 

dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan 

merencanakan masa depan. Bimbingan dalam rangka menemukan pribadi anak 

dapat diartikan bahwa sebagai guru kelas diharapkan mampu memberikan bantuan 

kepada siswa dan pihak orang tua agar anak didik dengan keinginan dan 

kemampuannya dapat mengenal kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta 

menerimanya secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih 

lanjut. Bimbingan dalam rangka mengenal lingkungan dapat diartikan bahwa guru 

seyogyanya mampu memberikan kemudahan (bantuan) kepada anak didik dan 

orang tua, untuk mengenal lingkungannya dengan baik, termasuk pula lingkungan 

di luar sekolah. Bimbingan agar anak didik mampu merencanakan masa depannya 

mengandung makna bahwa guru diharapkan mampu membantu siswa mengenal 

berbagai jenis pekerjaan dan pendidikan yang ada di lingkungannya, serta 

mengembangkan cita-cita anak didik sesuai dengan pengenalan siswa akan 

berbagai jenis pekerjaan dan pendidikannya tersebut.  

Perkembangan media masa baik cetak maupun elektronik juga memberikan 

sumbangan yang cukup besar terhadap penanaman nilai terhadap anak usia SD. 
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Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah anak-anak usia SD cendurung belum 

dapat memilih tayangan televisi, bacaan majalah maupun informasi lain yang baik 

untuk perkembangan mentalnya, film-film yang berupa kekerasan dan rendahnya 

teladan yang baik menjadi pilihan yang menarik. Hal ini menimbulkan akibat 

turunnya nilai kepahlawanan sehingga sering memunculkan tindakan yang 

dilakukan siswa seperti tidak mau menolong teman yang kesusahan, keengganan 

mengikuti upacara bendera di sekolah, menyelesaikan masalah dengan kekerasan. 

Peran orang tua di rumah sangat dibutuhkan dalam mendampingi anaknya pada 

waktu menonton televisi maupun membaca buku-buku atau majalah selain buku 

pelajaran, orang tua dituntut untuk selektif dan kreatif dalam menyediakan 

bacaan-bacaan yang mendidik dan mengandung nilai-nilai positif bagi 

perkembangan mentalnya sehingga hanya stimulilasi-stimulasi positif yang anak 

dapatkan dari media. 

Stimulasi positif akan menunjang perkembangan mental psikososial anak 

antara lain : sifat agamis, moral etika, budi luhur, kepribadian mantap, kecerdasan 

(kognitif, emosi-sosial, spiritual), kemandirian, kretivitas, keterampilan, 

produktivitas dan sebagainya. Menurut tempatnya anak dapat memperoleh 

pendidikan dibagi menjadi : (1) pendidikan informal (di rumah dalam keluarga), 

(2) pendidikan formal (SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi), (3) pendidikan 

nonformal (berbagai kursus keterampilan  dan pelatihan) yang dapat dilaksanakan 

di masyarakat, kelompok pengajian anak, pramuka, palang merah remaja. 

Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan 
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dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, beraqlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreafit, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Undang-

Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional).  

Pendidikan dasar mempunyai peranan penting dalam upaya peningkatan 

kualitas sumber daya manusia baik dibidang intelektual, emosional, sosial, 

maupun spiritual. Sebab manusia bukan saja menjadi obyek melainkan juga 

menjadi subyek pembangunan yang selalu terus diupayakan peningkatannya. 

Belajar secara umum dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku akibat 

interaksi individu dengan lingkungannya. Proses perubahan perilaku ini tidak 

terjadi dengan sendirinya, tetapi ada yang sengaja direncanakan dan ada yang 

dengan sendirinya terjadi karena proses kematangan. Proses ini merupakan suatu 

aktivitas psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan-perubahan yang relatif teratur dan tepat sasaran. Tingkat 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar di sekolah ditentukan oleh berbagai 

faktor salah satunya adalah kualitas interaksi antara pengajar dan siswanya 

(Depdiknas, 2003). Interaksi belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang 

bersifat interaktif dari berbagai komponen untuk mewujudkan tercapainya tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembelajaran.  
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan alur rancangan 

proses pembelajaran untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam mencapai 

kompetensi dasar (KD) dan yang juga memuat identitas mata pelajaran, standar 

kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, 

tujuan pembelajaran, materi pokok, metode pembelajaran, langkah-langkah 

pembelajaran, alat dan sumber belajar, dan penilaian (PP No.19 tahun 2005). Di 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tercermin langkah yang harus 

dilakukan guru dan siswa untuk mencapai kompetensi dasar (KD).  

Menurut Fraenhel dalam Rubino (1999:36) nilai adalah ide atau konsep 

yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan seseorang atau dianggap penting 

oleh seseorang, dan biasanya mengacu pada estetika (keindahan), etika (pola 

tingkah laku), dan logika (benar atau salah) atau keadilan (justice). Nilai 

menuntun orang untuk berbuat terarah, indah, baik efisien, dan bermutu atau 

bekerja serta benar dan adil. Sedangkan menurut Gordon Allport dalam Mulyana 

(2004:9) nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar 

pilihannya,  nilai terjadi pada wilayah psikologis yang disebut keyakinan.  

Keyakinan ditempatkan sebagai wilayah psikologis yang lebih tinggi dari 

wilayah lainnya seperti hasrat, motif, sikap, keinginan dan kebutuhan. Penanaman 

nilai dalam keluarga pada umumnya menjadi komitmen bagi orang tua. Hal ini 

akan dilakukan dengan cara pemberian pendidikan atau bimbingan yang 

berkenaan dengan penanaman nilai bagi anak. Dalam masa krisis seperti saat ini 

dirasa terjadi gejala-gejala menurunya nilai penghayatan dan pengamalan nilai-

nilai kepahlawanan terutama di kalangan dunia pendidikan khususnya di kalangan 
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siswa Sekolah Dasar dewasa ini semakin terasa dengan indikasi semakin 

menurunnya atusiasme siswa dalam mengikuti upacara bendera di sekolah sebagai 

implementasi jiwa kepahlawanan, kurang disukainya cerita-cerita kepahlawan 

nasional dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di sekolah, mereka 

cenderung lebih menyukai cerita-cerita dalam komik dan cerita televisi yang 

terkadang kurang sesuai dengan jiwa dan kepribadian anak Indonesia serta minim 

akan nilai-nilai pendidikan dan budaya bangsa.  

Menurunnya nilai kepahlawanan yaitu akibat dari kurangnya kesadaran dan 

perhatian orang tua dan guru dalam memberikan informasi tentang nilai 

kepahlawanan terhadap anak. Sehingga untuk mengetahui penyebab menurunnya 

nilai kepahlawanan pada siswa Sekolah Dasar kita harus memberikan perencanaan 

pembelajaran yang baik pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

tentang penanaman nilai kepahlawanan, sehingga siswa cenderung untuk 

menyukai mata pelajaran tersebut. 

Atas dasar pengertian di atas, menarik untuk diteliti tentang nilai 

kepahlawanan dalam pembelajaran IPS Sekolah Dasar di Daerah Binaan (Dabin) 

IV Wilayah Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil pengamatan di Daerah Binaan (Dabin) IV Wilayah 

Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur diidentifikasikan 

terjadinya penurunan nilai kepahlawanan, penurunan nilai kepahlawanan tersebut 

terlihat dari banyaknya anak sekolah yang cenderung tidak memahami perjuangan 
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para pahlawan. Hal ini tidak sejalan dengan perolehan nilai IPS dan PKn yang 

bagus, yang memuat materi kepahlawanan. Para guru di Sekolah Dasar cenderung 

hanya sekedar menyampaikan materi tanpa memperhatikan tentang penanaman 

nilai dalam kepribadian anak didiknya.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Permasalah yang dapat dirumuskan dalam rencana penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana cara guru dalam menanamkan nilai kepahlawanan dalam 

pembelajaran IPS SD di Daerah Binaan (Dabin) IV Wilayah Cabang Dinas 

Pendidikan Kecamatan  Semarang Timur ? 

2. Bagaimana penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) IPS untuk 

penanaman nilai kepahlawanan SD di Daerah Binaan (Dabin) IV Wilayah 

Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan  Semarang Timur ? 

3. Bagaimana keefektifan atau kesesuaian antara pembelajaran yang dapat 

menyebabkan peserta didik dapat melakukan aktivitas yang mencerminkan 

nilai kepahlawanan pada SD di Daerah Binaan (Dabin) IV Wilayah Cabang 

Dinas Pendidikan Kecamatan  Semarang Timur? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui cara guru dalam menanamkan nilai kepahlawanan dalam 

pembelajaran IPS SD di Daerah Binaan (Dabin) IV Wilayah Cabang Dinas 

Pendidikan Kecamatan  Semarang Timur. 

2. Untuk mengetahui penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) IPS 

untuk penanaman nilai kepahlawanan SD di Daerah Binaan (Dabin) IV 

Wilayah Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan  Semarang Timur. 

3. Untuk mengetahui keefektifan penanaman nilai kepahlawanan dalam 

pembelajaran IPS SD di Daerah Binaan (Dabin) IV Wilayah Cabang Dinas 

Pendidikan Kecamatan  Semarang Timur. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis 

1. Dapat menambah teori baru tentang manajemen pendidikan, khususnya 

penanaman nilai kepahlawanan dalam pembelajaran IPS SD di Daerah 

Binaan (Dabin) IV Wilayah Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan 

Semarang Timur. 

2. Untuk mengetahui cara guru dalam menanamkan nilai kepahlawanan dan 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) IPS SD di Daerah 

Binaan (Dabin) IV Wilayah Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan 

Semarang Timur. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan laporan sekaligus bahan pertimbangan kepada Kepala 

Sekolah SD di Daerah Binaan (Dabin) IV Wilayah Cabang Dinas 
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Pendidikan Kecamatan Semarang Timur untuk membimbing guru kelas 

mengenai penanaman nilai kepahlawanan dalam pembelajaran IPS. 

b. Memberikan masukan tentang penanaman nilai kepahlawanan terhadap 

pembelajaran IPS khususnya di SD di Daerah Binaan (Dabin) IV Wilayah 

Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur.  

 

1.6 Penegasan  Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk menghindari timbulnya salah 

penafsiran dan membatasi kajian masalah sehingga diperoleh pemahaman yang 

jelas. Oleh karena itu peneliti menegaskan istilah-istilah berikut: 

1. Nilai 

Keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas keputusan benar 

dan salah, baik dan buruk yang merupakan proses pemikiran yang 

mengarahkan seseorang untuk bertindak dan perbuat sesuai dengan 

pilihannya 

2. Penanaman Nilai 

Penanaman nilai pada dasarnya merupakan suatu proses awal yang 

dilakukan oleh orang tua atau guru untuk memberikan bimbingan, 

perhatian, dan pemberian contoh-contoh melalui suatu tindakan yang 

bersifat positif kepada anak 

3. Nilai Kepahlawanan 

Nilai patriotisme dari perjuangan pahlawan yang dijadikan contoh bagi 

generasi muda agar generasi muda dapat menjiwai semangat 
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pahlawanan yang ditunjukkan dengan rela berkorban, cinta tanah air, 

tolong menolong, disiplin dan bertanggung jawab dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4. Ilmu Pengetahuan Sosial 

Salah satu mata pelajaran yang membahas mengenai peristiwa, fakta 

yang berkaitan dengan sosial masyarakat maupun kondisi kehidupan 

masyarakat. 

5. Model Pembelajaran 

Perencanaan atau konsep yang digunakan sebagai pedoman dalam 

pembelajaran yang mengacu pada tujuan dan tahapan pembelajaran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Nilai  

2.1.1 Pengertian Nilai 

Menurut Fraenhel yang dikutip oleh Rubino (1999:36) nilai adalah 

ide atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan 

seseorang atau dianggap penting oleh seseorang, dan biasanya mengacu 

pada estetika (keindahan), etika (pola tingkah laku), dan logika (benar atau 

salah) atau keadilan (justice). Nilai menuntun orang untuk berbuat terarah, 

indah, baik efisien, dan bermutu atau bekerja serta benar dan adil. 

Penanaman nilai dalam keluarga pada umumnya menjadi komitmen bagi 

orang tua. Hal ini akan dilakukan dengan cara pemberian pendidikan atau 

bimbingan yang berkenaan dengan penanaman nilai bagi anak. 

Benoit seperti dikutip Kaswardi (1993:56) membedakan antara hal-

hal yang dinilai dengan nilai budaya. Hal-hal yang bernilai adalah hal-hal 

yang diberikan nilai atau pandangan sebagai nilai, sedangkan nilai budaya 

adalah pedoman yang memungkinkan seseorang menilai kebaikan sesuatu. 

Hal-hal yang bernilai maupun nilai budaya keduanya berkaitan dengan 

kontek sosial. 

Lebih lanjut Milton Rokeach dan James Bank dalam Thoha 

(1994:60-61) nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang 



 

 

lingkup sistem kepercayaan dimana orang bertindak atau menghindari 

sesuatu tindakan, mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas 

dikerjakan. Dengan demikian nilai merupakan sesuatu yang bersifat 

abstrak, dan nilai bukan benda kongkret, bukan fakta, tidak hanya 

persoalan benar atau salah yang menuntut pembuktian empiris melainkan 

soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi. 

Selanjutnya Louis D Kottsof dalam Thoha (1994:60) nilai mengandung 

beberapa pengertian yaitu: 1) nilai merupakan kualitas empiris yang tidak 

dapat didefinisikan tetapi kita dapat mengalami dan memahami secara 

langsung kualitas yang terdapat dalam obyek itu, 2) nilai sebagai obyek 

dari kepentingan yakni suatu obyek yang berada dalam kenyataan maupun 

pikiran, 3) nilai sebagai hasil pemberian nilai, nilai itu diciptakan oleh 

sesuatu kehidupan, hal ini juga sesuai dengan pendapat Dewey, 4) nilai 

sebagai esensi, nilai adalah hasil ciptaan yang tahu, nilai sudah ada sejak 

semula, terdapat dalam setiap kenyataan namun tidak bereksistensi, dan 

nilai itu bersifat obyektif dan tetap. Berdasarkan beberpa pendapat di atas, 

maka dapat dinyatakan bahwa nilai mengandung arti sesuatu yang 

berharga bagi diri seseorang. 

Pengertian nilai menurut Milton dan Roceach dan James Bank 

dalam Kartawisastra (1980) adalah suatu tipe kepercayaan yang berada 

dalam ruang lingkup system kepercayaan, dimana seseorang harus 

bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang 

pantas atau tidak pantas dikerjakan, dimiliki dan dipercaya. Pengertian ini 



 

 

berarti bahwa nilai itu merupakan sifat yang melekat pada sesuatu yang 

telah berhubungan dengan subyek. 

Nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas 

dasar pilihannya (Gordon Allport dalam Mulyana, 2004:9), keputusan 

benar salah, baik buruk, indah dan tidak indah merupakan hasil dari 

serentetan proses psikologis yang kemudian mengarahkan individu pada 

tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan pilihannya. Menurut 

Kupperman dalam Mulyana (2004:9) nilai adalah patokan normatif yang 

mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara 

tindakan alternatif, oleh sebab itu salah satu bagian terpenting dalam 

proses pertimbangan nilai adalah pelibatan nilai-nilai normatif yang 

berlaku di masyarakat. 

Pengertian nilai yang lebih sederhana adalah nilai merupakan 

rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Landasan-landasan 

budaya pendidikan menurut (Brameld dalam Mulyana, 2004:10) ada 6 

implikasi penting:  

1. Nilai merupakan konstruk yang melibatkan proses kognitif atau 

kejadian nyata (logik dan rasional) dan proses katektik (ketertarikan 

atau penolakan menurut kata hati) 

2. Nilai selalu berfungsi secara potensial tetapi selalu tidak bermakna 

apabila diverbalisasi 

3. Apabila hal itu berkenaan dengan budaya, nilai diungkapkan dengan 

cara yang unik oleh individu atau kelompok 



 

 

4. Karena kehendak tertentu dapat bernilai atau tidak maka perlu diyakini 

bahwa nilai pada dasarnya disamakan dari pada diinginkan, 

didefinisikan berdasarkan keperluan sistem kepribadian dan 

sosiobudaya untuk mencapai keteraturan atau untuk menghargai orang 

lain dalam kehidupan sosial 

5. Pilihan antara nilai-nilai alternatif dibuat dalam konteks ketersediaan 

tujuan dan tujuan akhir 

6. Nilai merupakan fakta alam, manusia, budaya dan pada saat yang sama 

merupakan norma-norma yang telah disadari 

Filsafat pendidikan menempatkan nilai sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari upaya pendewasaan manusia melalui tindakan-tindakan 

pendidikan (Mulyana, 2004:63-67). Nilai dalam aliran filsafat pendidikan 

ada 3 aliran yaitu; 

1. Perenialisme, paham filsafat pendidikan yang menempatkan nilai pada 

supremasi kebenaran tertinggi yang bersumber pada Tuhan, maka nilai 

dalam aliran ini bersifat theosentris.  

2. Eksistensialisme, pandangan filsafat tentang nilai didasarkan pada 

kebebasan manusia sendiri. Nilai merupakan harga yang diinginkan 

oleh manusia secara subyektif dan unik. Manusia memiliki kebebasan 

untuk memilih dan menentukan nilai sesuai dengan keinginannya dan 

bertanggung jawab kepada pilihannya 

3. Progresivisme, nilai merupakan bagian integral dari pengalaman yang 

bersifat relatif, temporal dan dinamis, nilai tidak berlaku eksklusif 



 

 

dalam arti tidak pernah terbebas dari pengalaman hidup manusia 

karena itu nilai baik-buruk, benar-salah hanya ada jika menunjukkan 

adanya keocokan dengan hasil pengujian yang dialami oleh manusia 

dalam pergaulannya.  

Hubungan antara nilai dengan pendidikan sangat erat, nilai 

dilibatkan dalam setiap tindakan pendidikan baik dalam memilih maupun 

dalam memutuskan setiap hal untuk kebutuhan belajar. Dalam segala 

bentuk persepsi, sikap, keyakinan dan tindakan manusia dalam pendidikan 

nilai selalu disertakan. 

Nilai dan pendidikan merupakan dua hal yang satu sama lainnya 

tidak dapat dipisahkan. Bahkan ketika pendidikan cenderung diperlakukan 

sebagai wahana transfer pengetahuan maka akan terjadi perambatan nilai 

yang setidaknya bermuara pada nilai-nilai kebenaran intelektual. Secara 

umum hubungan antara nilai dengan pendidikan dapat dilihat dari tujuan 

pendidikan itu sendiri, seperti yang terdapat dalam tujuan pendidikan 

nasional, pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

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

bertanggung jawab (Mulyana, 2004:103). 

Tujuan utama pendidikan adalah menghasilkan kepribadian 

manusia yang matang secara intelektual, emosional dan spiritual karena itu 

komponen esensial kepribadian manusia adalah nilai dan kebajikan. Nilai 

dan kebajikan ini harus menjadi dasar pengembangan kehidupan manusia 



 

 

yang memiliki peradaban, kebaikan dan kebahagiaan secara individual 

maupun sosial. Karena itu pendidikan di sekolah seharusnya memberikan 

prioritas untuk membangkitkan nilai-nilai kehidupan serta menjelaskan 

implikasinya terhadap kualitas hidup masyarakat (Mulyana, 2004:106). 

Nilai dasar nasionalisme berarti cinta kepada bangsa dan negara, rasa 

mencintai negara dan bangsa dapat diwujudkan dengan dengan jiwa 

patriotisme yang tertanam pada masyarakat pada suatu negara. Dengan 

memahami nilai patriotisme yang bersumber pada nilai-nilai 

kepahlawanan maka masyarakat dapat menanamkan kesadaran bernegara 

sehingga tumbuh kepedulian peserta didik atas hak dan kewajibannya.   

 

2.1.2 Perspektif  Nilai Kepahlawanan 

Dipandang dalam perspektif sejarah filsafat nilai merupakan suatu 

tema filosofis yang mendapat perhatian diberbagai kalangan. Secara 

implisit nilai sudah lama memegang peranan dalam pembicaraan filsafat. 

Plato menempatkan ide baik paling atas dalam hirarki ide-ide. Salah satu 

cara yang sering digunakan untuk menjelaskan nilai adalah dengan 

memperbandingkan dengan fakta. Nilai berperan dalam suasana apresiasi 

dalam kehidupan masyarakat dan hal tersebut berkaitan dengan moral 

yang berlaku di masyarakat. 

Kohlberg dalam Agoes Dariyo (2002) mengembangkan teori 

perkembangan kognitif dari Jean Piaget sehingga melahirkan teori 

perkembangan moral. Melalui penelitian yang menggunakan pendekatan 



 

 

kualitatif akhirnya dapat menyimpulkan tahap perkembangan moral 

individu: 

1. Preconventional morality, ketika berada dalam suatu tekanan maka 

individu akan menuruti suatu perintah/ peraturan guna menghindari 

hukuman dan ingin memperoleh suatu hadiah (reward). 

Fase 1, individu memiliki orientasi kepatuhan dan berusaha menghindari 

hukuman. Individu harus patuh pada tokoh otoritas (orang tua, guru) agar 

menghindari hukuman. Dalam hal ini, seorang individu belum memiliki 

kesadaran terhadap apa yang dilakukan. Seorang anak patuh terhadap 

suatu aturan, bukan karena faktor kesadaran internal, tetapi karena paksaan 

dari orang lain. Dengan demikian, kepatuhan individu bersifat semu, sebab 

sifat kepatuhan tersebut belum terinternalisasi dalam diri dengan baik. 

Oleh karena itu, adalah wajar, bila individu tidak akan patuh kalau 

bertindak tanpa diketahui oleh orang lain. 

Fase 2, relativistik hedonisme, yakni ada faktor pribadi yang bersifat 

relatif dan memiliki prinsip kesenangan. Anak akan mematuhi suatu 

aturan, kalau aturan tersebut menyenangkan dirinya. Namun, ia mungkin 

tidak akan taat, kalau aturan tersebut tidak membuat dirinya senang atau 

tidak menguntungkan dirinya. 

2. Morality of conventional role conformity, individu sebenarnya telah 

menginternalkan nilai-nilai dari pihak otoritas (orang tua, guru). Mereka 

mulai memeprhatikan sifat-sifat yang baik yang disenangi dan diharapkan 

orang lain. Agar dikatakan sebagai anak yang baik maka individu akan 



 

 

melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan orang lain. Tujuannya 

agar dirinya mudah diterima dalam lingkungan sosial masyarakat. 

Fase 3, orientasi mengenai anak yang baik, yakni agar menjadi anak yang 

baik, maka sikap dan perbuatan individu harus dapat diterima oleh 

masyarakat. Mau tidak mau, seorang harus patuh dan taat terhadap aturan-

aturan yang berlaku di masyarakat. Ketidakpatuhan hanya akan 

mendatangkan cemooh atau caci-maki dari orang lain, sehingga 

memalukan diri sendiri atau menjatuhkan harga diri. 

Fase 4, mempertahankan norma-norma sosial. Individu menyadari 

kewajiban untuk ikut melaksanakan norma yang ada dan mempertahankan 

pentingnya norma tersebut. Upaya untuk mempertahankan norma-sosial 

berasal dari kesadaran diri, bahwa pelanggaran norma bukan menimbulkan 

rasa senang pribadi, tetapi malah justru akan mendatangkan celaka bagi 

dirinya.  

3. Morality of autonomy moral principles, orang mulai menyadari adanya 

konflik antara standar nilai moralitas dengan pertimbangan prinsip 

kebenaran, kejujuran dan keadilan. Jadi, ia sudah mampu menilai dan 

mengevaluasi suatu tindakan/ keputusan itu benar atau salah menurut 

pertimbangan hati nurani. Ia berani mengambil resiko terhadap keputusan 

dan tindakannya secara terbuka. Ia tidak lagi takut terhadap ancaman atau 

berkeinginan supaya memperoleh pengakuan sosial dari orang lain. Ia 

berpegang prinsip-prinsip kebenaran manusia secara universal. Umumnya 

mereka yang telah mencapai golongan dewasa muda telah mencapai tahap 



 

 

ini sedangkan remaja dianggap belum memiliki kemampuan ini karena 

belum matang secara penuh kapasitas intelektualnya. 

Fase 5, orientasi terhadap perjanjian antara dirinya dengan lingkungan 

sosial (social contract). Individu mempunyai kesadaran dan keyakinan 

pribadi bahwa dengan berbuat baik, maka ia pun akan diperlakukan 

dengan baik pula oleh orang lain. Keyakinan ini tumbuh secara hakiki 

yang berasal dari hati nurani, karena itu dirinya ingin berbuat baik, jujur, 

dan benar. 

Fase 6, prinsip universal. Dengan semakin tumbuh dan berkembangnya 

norma-norma etika dalam dirinya, maka individu akan menyesuaikan 

sikap dan tindakannya agar sepadan dengan prinsip-prinsip kebenaran 

yang diakui secara global/universal. Jadi melampaui batas-batas suku, 

bangsa, agama/kepercayaan, jenis kelamin. Maka berani bertindak demi 

mewujudkan kebenaran, walaupun harus menanggung derita, bahaya dan 

bahkan kematian. Keyakinan yang mendasar, adalah tidak penting apabila 

apaun yang terjadi dalam dirinya benar-benar menimpa, asalkan 

perjuangannya membuahkan hasil yang baik di mata masyarakat dunia. 

Permasalahan tingkah laku sering berhubungan dengan pola-pola 

pertumbuhan yang harus disadari adalah bahwa pertumbuhan sendiri 

menimbulkan situasi-situasi tertentu yang menimbulkan problem-problem 

tingkah laku. Anak-anak yang pertumbuhannya cepat, lambat atau tidak 

teratur sering menimbulkan problem-problem pengajaran. Anak memiliki 



 

 

energi yang diperoleh dari makanan. Energi itu anak pergunakan untuk 

aktivitas-aktivitas tertentu dan pertumbuhan.  

Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada anak akibat pertumbuhan dan 

setelah dihadapkan dengan tantangan kultural masyarakat, terutama 

harapan-harapan orang tua, guru-guru, dan teman-teman sebaya, tercermin 

di dalam penyesuaian sosialnya. Anak yang tidak menunjukkan kelainan-

kelainan yang menonjol dalam pergaulan sosialnya, dapat berarti bahwa 

pertumbuhan anak itu normal.  

Pengetahuan tentang proses-proses sosial memungkinkan 

seseorang untuk memperoleh pengertian mengenai segi yang dinamis dari 

masyarakat, Soekanto (1990). Dewasa ini para sosiolog memperhatikan 

kedua segi statisnya atau struktur masyarakat serta segi dinamis atau 

fungsinya masyarakat yang terkandung aspek-aspek struktural dan 

prosedual. 

Menurut Sunarto (dalam Syaiful Bahri Jamarah, 2002) dalam 

kehidupan anak ada dua proses yang beroperasi secara kontinue, yaitu 

pertumbuhan dan pekembangan. Banyak orang menggunakan istilah 

pertumbuhan dan perkembangan secara bergantian. Kedua proses ini 

berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung sama lain. 

Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan dalam bentuk-bentuk yang secara 

pilah berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi bisa dibedakan untuk maksud 

lebih memperjelas penggunaannya. 



 

 

Betapapun orang sadar akan dirinya tetap ada kenyataan yang tak 

dapat disangkal bahwa orang selalu merasa perlu adanya teladan sebagai 

panutan dan kekuatan sekaligus juga inspirasi untuk hidup. Memang harus 

diakui bahwa yang dahulu menjadi atau ditawarkan sebagai teladan yang 

mampu menggerakkan dengan berubahnya zaman. 

 

2.1.3 Pahlawan dan Nilai Kepahlawanan 

Nilai pratriotisme dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai 

nilai kepahlawanan yang biasa diambil dari pelajaran tentang cerita 

perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dan 

mempertahankan kemerdekaan. Menurut Badrun (2006) Pahlawan bagi 

sebuah bangsa adalah spirit yang terus menyala dan menyejarah, ia 

memberi warna bagi sejarah bangsanya bahkan bagi sejarah kemanusiaan 

dan peradaban dunia. Namun seringkali karena kontribusinya pada suatu 

bangsa, sang pahlawan menjadi milik sebuah bangsa saja, ia bukan milik 

bangsa lain.  

Pahlawan adalah seorang yang mempunyai sikap patriotik dalam 

perjuangan dan berjasa bagi negara, perilakunya dianggap patut dicontoh 

dan ditiru. Adapun sikap patriotik menurut Badrun (2006) meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

a). Tahan uji/ ulet    

b). Berani karena benar   

c). Rela berkorban    



 

 

d). Berjiwa ksatria 

e). Bertanggung jawab  

f). Berjiwa pemimpin 

g). Keteladanan 

h). Cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan 

i). Heroik 

j). Berjiwa pelopor 

Sikap patriotik tersebut juga berimplikasi terhadap kesadaran 

nasional sebagai suatu bangsa yang meliputi: 

a). Kepercayaan terhadap Tuhan YME 

b). Disiplin 

c). Tertib 

d). Waspada 

e). Dapat bekerja sama 

f). Bangga sebagai bangsa 

g). Memiliki harga diri 

h). Mengakui persamaan derajat 

i). Taat dan menghormaati norma 

j). Berjiwa kesatuan dan persatuan 

k). Cinta budaya bangsa 

l). Percaya pada kemampuan diri sendiri 

Sebab bisa jadi pada sosok pahlawan yang sama, ia dinilai bukan 

pahlawan oleh bangsa lain, bahkan dinilai sebagai pemberontak. Sebut saja 



 

 

misalnya pada diri Pangeran Diponegoro, bagi bangsa Indonesia ia adalah 

pahlawan tetapi bagi bangsa Belanda ia adalah pemberontak. Namun 

secara substansial nilai-nilai universal yang diperjuangkan sang pahlawan 

pada tataran tertentu sesungguhnya bisa menjadikan sang pahlawan milik 

dunia. 

Semangat anti penjajahan adalah nilai-nilai patriotisme yang 

diperjuangkan para pahlawan pada dekade abad ke-19 hingga abad ke-20. 

Hanya sedikit orang yang menjadi pahlawan bagi dunia. Karenanya 

kepahlawanan seseorang sangat interpretatif, subyektif dan sekaligus 

menjadi hasil dari proses obyektivikasi sosial yang melingkupinya. Dalam 

konteks kepahlawanan ini, subyektifitas bisa berlaku bersamaan dengan 

obyektifitas. Karena itu sah-sah saja jika sebuah bangsa menentukan siapa-

siapa pahlawan bangsanya. Pada momentum peringatan Hari Pahlawan 

bangsa Indonesia sesungguhnya diingatkan kembali untuk merenungkan 

nilai-nilai patriotisme. Pada amanat Menteri Sosial pada upaara peringatan 

Hari Pahlawan tanggal 10 Nopember 2006 dijelaskan bahwa Peringatan 

Hari Pahlawan dilakukan dengan lebih mengedepankan pada upaya untuk 

melestarikan dan mendayagunakan serta mengaktualisasikan nilai-nilai 

kepahlawanan kepada kalangan generasi muda, yang dilaksanakan secara 

khidmat dan penuh semangat. Semangat juang dari para pahlawan yang 

tidak kenal menyerah yang pada intinya berjuang untuk mewujudkan 

kemerdekaan dan tetap mempertahankan keutuhan negara Kesatuan 

Republik Indonesia hendaknya kita pelihara dan kita amalkan dalam 



 

 

kehidupan kita sehari-hari, kini dan masa mendatang. 

(http://www.BadanKepegawaianNegaraLayananKepegawaian.htm.) 

Dengan semangat Kepahlawanan, hendaknya setiap warga negara 

Indonesia memberikan sumbangan tenaga dan pemikiran demi tetap 

tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penanaman akan nilai-

nilai kepahlawan diharapkan dapat lebih membangkitkan semangat bangsa 

Indonesia untuk bersatu padu mengisi kemerdekaan, dengan berupaya 

sekuat tenaga berpartisipasi menyumbangkan segala pemikiran, tenaga 

maupun harta atas segala permasalahan yang menimpa bangsa, demi 

memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. 

Banyak sekali kalimat ataupun semboyan yang bisa diucapkan dalam 

meningkatkan semangat perjuangan, seperti halnya kalimat Merdeka atau 

Mati yang dikumandangkan Bung Tomo saat pertempuran 10 November 

1945 di Surabaya. Bung Tomo, sang pembakar semangat yang 

mengumandangkan kalimat tersebut ditengah-tengah pertempuran. Anti 

penjajahan dan kemauan untuk merdekalah yang menjadi nilai universal 

sehingga mampu menyatukan seluruh komponen rakyat Surabaya untuk 

melakukan perlawanan terhadap pasukan sekutu yang diboncengi Belanda. 

Merdeka atau mati adalah pilihan sang pahlawan, sebab pahlawan 

memang pada situasi tertentu seringkali dihadapkan pada pilihan yang 

paling beresiko, sebuah pilihan kemerdekaan untuk hidup mulia dan 

bermartabat atau bahkan kematian yang sempurna atau dalam bahasa 

agama disebut kesyahidan. Cuplikan rekaman sejarah tersebut wajib 



 

 

dihayati yang kemudian hari diharapkan selalu terjaga dan terus 

berkembang semangat patriotisme dalam jiwa setiap warga negara 

Indonesia. 

Ada dampak yang sangat mengkwawatirkan apabila kehilangan 

nilai-nilai patriotisme dalam diri kita yakni kemerdekaan sebagai buah 

perjuangan itu kadang tidak mampu dijaga oleh generasi berikutnya. Tidak 

sedikit kemerdekaan sebuah bangsa tergadaikan oleh kepentingan-

kepentingan yang tak bermartabat. Kedaulatan bangsanya seolah 

digerogoti tanpa sadar oleh ulah generasi ke generasi. Menjual aset bangsa 

tanpa menjunjung tinggi kepentingan rakyat banyak adalah bentuk 

penggerogotan kemerdekaan dan kedaulatan. Ketergantungan Negara pada 

negera lain adalah hal lain yang juga berstatus sama.  

Persoalannya memang ada pada generasi baru yang hidup di zaman 

berbeda dengan pahlawan tempo dulu. Nilai-nilai kepahlawanan telah 

terkikis oleh tumpukan kepentingan-kepentingan, terkikis oleh berbagai 

ragam idiologi yang berseliweran menghantui zaman. Seolah masa kini 

adalah peristiwa yang terpisah dengan masa lalu. Pada konteks ini perlu 

diajukan kritik bahwa jika masa kini adalah peristiwa yang terpisah 

dengan masa lalu maka adakah kupu-kupu jika tidak ada kepompong ? dan 

adakah kepompong jika tidak ada yang membentuknya? Ya, masa kini 

adalah siklus hidup dari masa lalu.  

Nilai-nilai kepahlawanan dari masa lalu bangsa Indonesia patut 

kita renungkan sebagai kepompong hidup yang membingkai masa depan. 



 

 

Spirit kepahlawanan nampaknya penting dipatrikan kembali secara kuat 

didada kaum muda Indonesia. Pahlawan selalu memilih hidup mulia. 

Kemuliaan hidup pahlawan terlihat dari sejauhmana ia memberi manfaat 

bagi orang banyak. Kemanfaatan pahlawan masa lalu adalah kontribusinya 

dalam memerdekakan bangsa dan mempertahankan kemerdekaan untuk 

kehidupan generasi berikutnya, meski sering diakhiri dengan kematian di 

tiang gantungan atau terkena timah panas yang menembus dadanya. Perlu 

dipertanyakan kemanfaatan apa yang dapat kita sumbangakan kepada 

bangsa negara ini sebagai wujud dari jiwa patriotisme. 

Orang-orang terpelajar atau yang mengaku dirinya kaum terpelajar 

bisa menjadi pahlawan hanya kalau ia mampu memberikan manfaat untuk 

orang banyak. Sisi-sisi keilmuan kaum terpelajar adalah pintu-pintu untuk 

berkontribusi. Persoalannya adalah memilih jalan hidup pahlawan 

merupakan pilihan penuh resiko. Kesanggupan untuk menanggung resiko 

adalah ciri kepahlawanan itu sendiri, baik kesanggupan menanggung 

resiko waktu, resiko harta, hingga resiko kematian. Menurut Badrun 

(2006) bangsa Indonesia pada hari ini miskin pahlawan, bumi pertiwi 

sedang menangis mencari pahlawan, adakah kaum terpelajar berduyun-

duyun untuk menjadi pahlawan dengan segala kemampuan yang 

dimilikinya. 

Dalam sebuah pidatonya presiden pertama Republik Indonesia 

Ir.Soekarno dengan gaya orasinya yang dahsyat pernah berkata bahwa 

bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya, 



 

 

langan sekali-kali melupakan sejarah, hak tak dapat diperoleh dengan 

mengemis, hak hanya dapat diperoleh dengan perjuangan, perjuanganku 

lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit 

karena melawan bangsamu sendiri yang tidak mengerti arti berbangsa dan 

bernegara, apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut 

untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah 

tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. 

Di tengah kondisi perekonomian nasional yang tengah menghadapi 

tantangan amat berat, serta dalam situasi ketika masyarakat berjuang 

melakukan akselerasi peningkatan kesejahteraan, nilai-nilai kepahlawanan, 

keperintisan, kejuangan, dan kesediaan berkorban sangat penting untuk 

terus digelorakan. 

 

2.1.4 Penanaman Nilai bagi Anak 

Penanaman nilai yang akan diberikan kepada anak menurut Thoha 

(1990:60-65) ada bermacam-macam diantaranya dilihat dari berbagai segi 

yaitu: 1) Dari segi kebutuhan manusia yang meliputi: nilai biologis, nilai 

keimanan, nilai cinta kasih, nilai harga diri, dan nilai jatidiri, 2) Dari segi 

kemampuan jiwa manusia untuk menangkap dan mengembangkan nilai 

meliputi: nilai yang stabil seperti: kognisi, emosi, psikomotor, nilai 

dinamis seperti motivasi berprestasi, motivasi berafilisiasi, motivasi 

berkuasa, 3) Dari segi pendekatan proses budaya seperti nilai pengetahuan, 

nilai ekonomi, nilai keindahan, nilai politik, nilai keagungan, nilai 



 

 

kekeluargaan, dan nilai kejasmanian, 4) Dari segi sifat nilai itu sendiri 

seperti nilai subyektif, nilai obyektif rasional dan nilai obyektif metafisik, 

5) Dari segi sumbernya seperti nilai Illahiyah yaitu nilai yang bersumber 

dari agama, dan nilai insaniyah yaitu nilai yang diciptakan oleh manusia 

atas dasar kriteria yang diciptakan oleh manusia, 6) Dari segi hakekatnya 

seperti nilai hakiki yang bersifat universal dan abadi, nilai instrument 

bersifat lokal dan pasang surut serta temporer.  

Proses internalisasi nilai menurut Projo Santoso (1991) sistem nilai 

atau kepercayaan pada diri siswa dapat dibina sehingga nilai atau moral 

baru yang masuk dan diterimanya secara baik dan mampu bersatu raga 

dengan sistem nilai yang sudah ada dalam diri siswa. Dengan demikian 

yang dimaksud penanaman nilai dalam penelitian ini adalah suatu proses 

internalisasi nilai dalam diri seseorang secara bebas, menyenangkan dan 

rasional sehingga nilai baru bersatu raga dengan nilai yang ada dan 

menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nilai 

mengandung arti sesuatu yang berharga bagi diri seseorang dan biasanya 

mengacu pada aturan yang terarah, adil dan benar. Hal-hal yang bernilai 

yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, kebutuhan manusia 

ditentukan oleh sosial atau kultural. Hal-hal yang dipandang memenuhi 

kebutuhan manusia juga ditentukan secara berbeda-beda tergantung dari 

jaman, masyarakat bahkan kelas dalam masyarakat. Penilaian terhadap 

kenyataan ini atau itu selalu merupakan hasil interaksi antar kriteria dan 



 

 

hal-hal yang ada. Kriteria dan hal-hal tersebut berkembang bersama waktu 

dan berbeda-beda menurut masyarakatnya.  

Nilai berhubungan dengan konteks sosial. Nilai budaya yang 

artinya pedoman yang memungkinkan seseorang menilai kebaikan 

sesuatu. Ini digolongkan menjadi nilai-nilai yang mengungkapkan perintah 

secara  abstrak. Nilai-nilai seperti ini seringkali menunjukkan kebutuhan 

(hak dan kewajiban) yang dipandang mutlak dan universal, misalnya 

keadilan, cinta kasih, kejujuran juga dapat menunjukkan kebutuhan umum 

tetapi kurang mendasar, misalnya keramahan, kesopanan, ketekunan dan 

sebagainya. Hal ini bukan berarti nilai budaya tidak berkaitan dengan 

kontek sosial, karena dalam kenyataannya pemilihan nilai-nilai oleh suatu 

masyarakat, cara mereka merumuskannya, memahami dan 

mempelajarinya menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut abstrak dan 

universal toh berkaitan dengan kontek sosial tertentu. Golongan nilai 

lainnya adalah nilai yang dapat dipandang sebagai perintah yang mengacu 

kepada bidang kehidupan sosial yang luas  dan mudah dikenal, misalnya 

hak untuk bekerja, persamaan hak pria dan wanita, kebebasan 

mengemukakan pendapat dan sebagainya. 

Apa yang dianggap berdosa dan jahat dalam masyarakat tertentu 

dapat pula dinyatakan sebagai suatu yang lain pada jaman yang lain atau 

didalam lingkungan sosial yang berbeda. Karena nilai merupakan wujud 

dari pada ranah afektif berada dalam diri manusia, maka untuk 

mengetahuinya dapat dilakukan dengan mengkaji indikator-indikatornya.  



 

 

Djahirin (1985:71) menyebutkan indikator-indikator nilai terdiri 

dari cita atau tujuan yang dianut atau diutarakan seseorang, aspirasi yang 

dinyatakan, sikap yang ditampilkan atau nampak, perasaan yang 

diutarakan atau ditampilkan, perbuatan yang dijalankan serta kekuatiran-

kekuatiran yang diutarakan. Dalam penelitian ini penanaman nilai pada 

anak yang dimaksud adalah pemberian bimbingan atau pola asuh oleh 

orang tua kepada anaknya sejak dini yang berkaitan dengan nilai agama, 

nilai budi pekerti dan nilai sosial. 

 

2.1.5 Peran Guru dalam Penanaman Nilai Kepahlawanan pada Anak 

Didik  

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP 2006) 

Sekolah Dasar memuat delapan mata pelajaran, muatan lokal, dan 

pengembangan diri. Pengembangan diri bertujuan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 

mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap 

peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri 

dapat berupa: a). Kegiatan ekstra kurikuler Pramuka dan Pasukan khusus 

pengibar bendera yang dapat menerapkan sikap disiplin dan keteraturan 

dalam perilaku kehidupan sehari-hari pada siswa. b). Kegiatan rutin seperti 

upacara bendera, dan kegiatan terprogram tentang nasionalme dan 

patriotisme seperti Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, 

Peringatan Hari Pahlawan, serta kegiatan keteladanan seperti kegiatan 



 

 

keteladanan seperti pembinaan ketertiban dan disiplin yang semua 

kegiatan tersebut dapat menanamkan nilai nasionalisme dan patriotisme, 

terbiasa dengan sikap disiplin dan keteraturan, jiwa pekerja (belajar) keras 

/ berjuang dan rela berkorban pada diri siswa dalam menggapai sebuah 

cita-cita, tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan, sekaligus juga sebagai 

upaya untuk melestarikan nilai-nilai Kepahlawanan tersebut kepada 

generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa.    

Anak yang kurang ditanamkan nilai-nilai patriotisme akan 

membawa dampak yang dirasakannya pada saat dia dewasa yakni 

hilangnya rasa kepekaan dan perhatian terhadap berbagai permasalahan 

bangsa yang timbul atau menimal berbagai peristiwa yang terjadi di 

lingkungan tempat tinggalnya. Padahal kualitas dan keutuhan bangsa di 

masa depan tergantung dari kualitas dan kesadaran kita dalam memberikan 

pendidikan baik secara keilmuan maupun dalam penanaman nilai-nilai 

patriotisme pada anak, karena anak-anak tersebut yang akan menggantikan 

pemimpin-pemimpin kita saat ini di masa yang akan datang. 

Sekolah sebagai wahana pembelajaran kedua setelah keluarga 

diharapkan mampu berperan serta aktif secara maksimal dalam penanaman 

nilai-nilai patriotisme yang saat ini dirasakan terjadi penurunan yang 

diakibatkan kurangnya kesadaran dari pihak-pihak yang terkait mengenai 

arti pentingnya penanaman nilai-nilai patriotisme. Kepala sekolah, guru 

dan pihak lain yang terlibat langsung dalam pendidikan pertama-tama 

dituntut kesadarannya tentang arti penting penanaman nilai patriotisme.  



 

 

Setelah itu baru dapat dirumuskan berbagai upaya yang dapat ditempuh 

untuk dapat memberikan masukan kepada anak didik tentang nilai 

patriotisme. Salah satu bentuk kegiatan cara menanamkan nilai patriotisme 

adalah melalui efektifitas dalam pembelajaran mata pelajaran IPS di 

Sekolah Dasar dengan muatan-muatan penanaman nilai patriotisme 

dengan berbagai metode dan mungkin alat bantu yang menarik sehingga 

anak didik tidak hanya mendapatkan teori-teori yang membosankan 

namun mereka berinteraksi atau praktek langsung tentang aktualisasi nilai-

nilai patriotisme 

Guru adalah orang yang berhadapan langsung dengan anak didik 

harus mampu memainkan perannya dalam menanamkan nilai patriotisme 

kepada anak didik. Guru mata pelajaran IPS yang didalamnya 

terintegrasikan tentang penanaman nilai patriotisme di Sekolah Dasar 

memiliki peran yang sangat strategis untuk memberikan bimbingan-

bimbingan kepada anak didiknya. Rencana dan strategi pembelajaran yang 

menarik dan kreatif perlu terus selalu di evaluasi dan dikembangkan untuk 

mencapai hasil yang terbaik dalam penanaman nilai patriotisme. Berbagai 

langkah konkret di lapangan dalam lingkup pengajaran dapat dipraktekan 

antara lain dengan pemutaran film-film perjuangan maupun pementasan 

drama tentang cerita kepahlawanan. 

 

 



 

 

2.2 Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk Sekolah Dasar. 

2.2.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Sekolah Dasar. 

Dalam konteks penelitian ini penulis menggunakan difinisi ilmu 

pengetahuan sosial berdasarkan buku kurikulum SD 2006, ilmu 

pengetahuan sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan 

dengan isu sosial. Pada jenjang Sekolah Dasar mata pelajaran IPS 

memuat materi Geografi, Sejarah, sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata 

pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara 

Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia 

yang cinta damai. 

Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi 

tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami 

perubahan setiap saat, oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang 

untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan 

analisis terhadap  kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 

bermasyarakat yang dinamis. 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komperhensip, dan 

terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan 

keberhasilan dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut 

diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas 

dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. 

 



 

 

2.2.2 Tujuan Mata Pelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam 

kehidupan sosial. 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional maupun global.  

 

2.2.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut : 

1. Manusia, Tempat, dan lingkungan 

2. Waktu, keterlanjutan, dan perubahan 

3. Sistem sosial dan budaya  

4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

 



 

 

2.3 Model Pembelajaran 

2.3.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas atau pembelajaran dalam tutorial (Trianto, 2007:1). Model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan 

digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap 

dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan 

kelas (Arends, 1997:7). Hal ini sesuai dengan pendapat Joyce (1992:4) 

bahwa setiap model mengarahkan pengajar dalam merancang 

pembelajaran untuk membantu peserta didik mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Dengan model belajar, guru dapat membantu siswa untuk 

mendapatkan atau memperoleh informasi, ide, ketrampilan, cara berpikir 

dan mengekspresikan ide diri sendiri, selain itu guru juga mengajarkan 

bagaimana siswa belajar. 

 

2.3.2 Model-model Pembelajaran 

Banyak model pembelajaran yang telah dikembangkan oleh para 

ahli. Bahkan beberapa orang guru telah mencoba mengembangkannya 

dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 

Arends, seperti yang dikutip oleh Trianto (2007:3) menyatakan 

bahwa ada enam macam model pengajaran yang sering dan praktis 



 

 

digunakan guru dalam mengajar, masing-masing adalah presentasi, 

pengajaran langsung, pengajaran konsep, pembelajaran kooperatif, 

pengajaran berdasarkan masalah dan diskusi kelas.  

Joyce dan Weil (1992: 4) mengklasifikasikan model-model 

pembelajaran tersebut sebagai berikut: 

1. Social Interaction Models (Model-model interaksi sosial) 

2. Information Processing Models (Model-model pemprosesan 

informasi) 

3. Personal Models (Model-model pribadi) 

4. Behavior Modification Models (Model-model modifikasi tingkah 

laku) 

Sementara itu Adrianne Bank, Marlene Henerson dan Laurel Eu 

(1981) mengungkapkan ada 5 model pembelajaran dalam kontek 

perencanaan program. Model-model pembelajaran yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

1. Concept Analysis Model (Model Analisis Konsep) 

Model ini digunakan untuk membelajarkan siswa mengenai 

bagaimana memproses informasi yang berkaitan dengan pelajaran. 

Hal ini berdasarkan asumsi bahwa siswa-siswa harus mempelajari 

semua konsep dasar yang terkandung dalam suatu mata pelajaran dan 

mereka harus diberi kesempatan praktik yang terarah mengenai 

klasifikasi dan diskriminasi. Semua ini diperlukan agar mereka 

mempunyai landasan yang kokoh bagi belajar selanjutnya. 



 

 

Agar guru-guru dapat menggunakan model ini dengan 

berhasil mereka harus mampu: 

a). Memilih konsep-konsep yang berkaitan dengan mata pelajaran 

yang bersangkutan, yang sesuai dengan tingkat perkembangan 

atau kemampuan siswa-siswa mereka 

b). Menganalisis konsep-konsep tersebut untuk menentukan kadar 

dan jenis kesulitannya 

c). Memantau pemahaman siswa-siswa mengenai masing-masing 

konsep 

d). Mengatur waktu pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-

prinsip belajar dan teori perkembangan yang telah diterima 

Adapun langkah-langkah pokok penggunaan model ini yaitu: 

a). Memilih dan menelaah konsep-konsep yang akan diajarkan 

b). Mengembangkan dan menggunakan strategi-strategi yang tepat 

dan materi-materi yang berhubungan 

c). Mengembangkan dan menggunakan prosedur penilaian yang 

tepat 

Akhirnya perlu diketahui bahwa model ini menekankan pada 

isi mata pelajaran dan pemprosesan informasi. Model ini paling 

cocok untuk mata pelajaran IPS, Matematika dan IPA tetapi pada 

dasarnya dapat digunakan untuk sebagian besar pelajaran yang ada 

dalam kurikulum. Model ini juga dapat digunakan untuk 

pembelajaran anak-anak TK hingga siswa-siswa SMP. 



 

 

2. Creative Thinking Model (Model Berpikir Kreatif) 

Model ini dirancang untuk meningkatkan kefasihan, 

fleksibilitas dan orisinilitas yang digunakan siswa-siswa untuk 

mendekati benda-benda, peristiwa-peristiwa, konsep-konsep dan 

perasaan-perasaan. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa siswa-siswa 

dapat dan harus mempelajari teknik-teknik yang menstimulasi 

kreativitas mereka. Suasana kelas harus kondusif bagi adanya 

respon-respon yang berbeda agar respon-respon yang berbeda 

tersebut dihargai dan diberi imbalan. Siswa-siswa yang mempelajari 

teknik-teknik kreatif diharapkan akan dapat memanfaatkannya secara 

efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dalam 

mata pelajaran tertentu 

Agar guru-guru dapat menggunakan model ini dengan 

berhasil mereka harus mampu: 

a). Membangun suasana yang memungkinkan bagi diterimanya 

semua ide atau pendapat yang tidak hanya karena bermanfaat 

untuk saat ini saja, tetapi juga karena keaslian ide-ide dari siswa-

siswa serta potensi mereka untuk menuju ke ide-ide dan arah 

baru 

b). Membantu siswa-siswa agar menyadari kekurangan-kekurangan 

dan kesenjangan-kesejangan pada penjelasan-penjelasan dan 

keyakinan-keyakinan yang biasa terjadi 



 

 

c). Membantu siswa agar menjadi lebih terbuka dan lebih peka 

terhadap lingkungan mereka 

d). Menjamin tiadanya suasana yang formal atau seperti sedang dites 

yang biasanya dapat mengganggu kreativitas dan berpikir orisinil 

siswa 

e). Memberikan stimulasi yang akan menawarkan praktik untuk 

berpikir yang jernih 

Adapun langkah-langkah pokok penggunaan model ini yaitu: 

a). Membangun suatu suasana yang dapat membina berpikir kreatif 

b). Mengajar siswa-siswa untuk menggunakan teknik-teknik yang 

menuju kearah ide-ide dan produk-produk baru 

c). Mengevaluasi dan mengetes ide-ide yang telah ditawarkan 

Selanjutnya perlu dicatat bahwa model ini menitikberatkan 

pada pemprosesan informasi dan ketrampilan-ketrampilan 

pertumbuhan pribadi. Model ini paling sesuai untuk IPA, IPS dan 

Seni Bahasa, akan tetapi dapat diterapkan pula untuk mata pelajaran 

lainnya. Model ini cocok untuk siswa kelas III SD hingga SMP. 

3. Experiental Learning Model (Model Belajar Melalui Pengalaman) 

Model ini memberikan kesempatan kepada siswa-siswa untuk 

memperlakukan lingkungan mereka dengan ketrampilan-ketrampilan 

berpikir yang tidak berhubungan dengan suatu bidang studi atau 

mata pelajaran khusus. Model ini didasarkan pada temuan-temuan 

bahwa perkembangan kognitif terjadi ketika anak-anak berinteraksi 



 

 

dengan aspek-aspek lingkungan mereka yang membingungkan atau 

nampak bertentangan. Oleh sebab itu apabila model ini digunakan, 

waktu belajar harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang dapat 

menumbuhkembangkan rasa ingin tahu siswa dan yang mampu 

menyedot seluruh perhatian mereka. Hal ini misalnya berupa 

kegiatan bermain dengan atau melakukan sesuatu terhadap benda-

benda konkrit atau bahan-bahan yang memungkinkan mereka 

melihat apa yang terjadi pada benda atau bahan tersebut. 

Sementara itu agar guru-guru dapat menggunakan model ini 

secara efektif mereka harus mampu: 

a). Menyediakan benda-benda atau bahan-bahan konkrit untuk 

digunakan, ditelaah atau diteliti oleh siswa 

b). Menyediakan serangkaian kegiatan yang cukup luas sehingga 

menjamin pemenuhan minat siswa dan menumbuhkan rasa 

keterlibatan mereka 

c). Mengatur kegiatan-kegiatan sehingga siswa-siswa yang berbeda 

tingkat perkembangan kognitifnya akan belajar satu sama lain 

d). Mengembangkan teknik-teknik bertanya untuk mengungkapkan 

alasan-alasan siswa yang mendasari respon-respon mereka 

e). Menciptakan lingkungan kelas yang dapat meningkatkan 

perkembangan proses-proses kognitif 

Model ini menitikberatkan pada cara-cara siswa memproses 

informasi pertumbuhan pribadi dan ketrampilan berinteraksi sosial. 



 

 

Model ini khususnya dapat diterapkan untuk mata pelajaran 

Matematika, IPA, Bahasa dan pelajaran lainnya. Model ini cocok 

untuk digunakaan di TK hingga kelas III SD. 

4. Group Inquiry Model (Model Kelompok Inkuiri) 

Model ini mengajar anak-anak untuk bekerja dalam 

kelompok untuk menginvestasi topik-topik yang komplek. Model ini 

beranggapan bahwa kemampuan untuk mengikuti dan menyelesaikan 

tugas-tugas dalam lingkungan kelompok adalah penting baik dalam 

situasi dalam kelas maupun yang bukan di ruangan kelas. Anak-anak 

yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemecahan 

masalah dalam kelompok demikian ini akan memiliki ketrampilan-

ketrampilan sosial yang diperlukan untuk mendekati berbagai mata 

pelajaran dengan cara yang produktif 

Apabila guru-guru ingin menggunakan model ini secara 

efektif maka mereka harus mampu: 

a). Membantu siswa-siswa merumuskan situasi-situasi yang menarik 

atau mengandung teka-teki yang dapat diterima untuk penelitian 

atau yang layak untuk diteliti 

b). Mengajarkan ketrampilan-ketrampilan untuk melakukan 

penelitian dan evaluasi tingkat dasar yang diperlukan bagi inkuiri 

yang berhasil 

c). Membantu siswa-siswa mempelajari ketrampilan-ketrampilan 

yang diperlukan untuk kerja kelompok yang berhasil 



 

 

d). Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan kelompok dan mengambil keputusan-

keputusan kelompok mereka 

Langkah-langkah yang perlu ditempuh guru dalam 

menggunakan model kelompok inkuiri sebagai berikut: 

a). Menyajikan situasi dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan 

inkuiri 

b). Merencanakan investigasi  (penelitian) 

c). Melaksanakan investigasi 

d). Menyajikan temuan-temuan 

e). Mengevaluasi investigasi 

Mengingat model ini menekankan pada ketrampilan-

ketrampilan interaksi sosial yang berorientasi pada tugas maka model 

ini paling sesuai dengan mata pelajaran IPA dan IPS bagi siswa-

siswa SD kelas IV hingga SMP. 

5. The Role-Playing Model (Model Bermain Peran) 

Model ini memberikan kesempatan kepada siswa-siswa untuk 

praktik menenpatkan diri mereka di dalam peran-peran dan situasi-

situasi yang akan meningkatkan  kesadaran mereka terhadap nilai-

nilai dan keyakinan – keyakinan mereka sendiri dan orang lain . 

bermain peran dapat membantu mereka untuk memahami, mengapa 

mereka dan orang lain berpikir bertindak sebagaimana yang mereka 

lakukan. Dalam proses “mencobakan” peran orang-orang yang 



 

 

berbeda diri mereka sendiri, siswa-siswa dapat mempelajari baik 

perbedaan maupun persamaan tingkah laku manusia dan dapat 

menerapkan hasil belajar ini dalam situasi-situasi kehidupan yang 

nyata. 

Agar guru-guru dapat mengunakan model ini secara efektif, 

mereka harus mampu : 

a). Menyajikan atau membantu siswa-siswa memilih situasi-situasi 

bermain peran yang tepat; 

b). Membangun susana-suasana yang mendukung, yang 

mendorong siswa-siswa untuk bertindak “seolah-olah” tanpa 

perasaan malu. 

c). Mengelola situasi-situasi bermain peranan dengan cara yang 

sebaik-baiknya untuk mendorong timbulnya spontanitas dan 

belajar; dan 

d). Mengajarkan keterampilan-keterampilan mengobservasi dan 

mendengarkan satu sama lain secara efektif dan kemudian 

menafsirkan dengan tepat apa yang mereka lihat dan 

dengarkan. 

Adapun langkah-langkah pokok dalam penggunaan model ini 

a). Memilih situasi bermain peran  

b). Mempersiapkan kegiatan bermain peran 

c). Memilih peserta/pemain peran 

d). Mempersiapkan penonton 



 

 

e). Memainkan peran ( melaksanakan kegiatan bermain peran ) 

f). Mendiskusikan dan mengevaluasi kegiatan bermain peran 

Demikian 5 ( lima ) model pembelajaraan yang dikemukakan 

di atas. Model-model tersebut untuk memperluas wawasan mengenai 

pembelajaran. Erat hubungan dengan hasal ini, ada satu lagi model 

pembelajara yang relatif baru yaitu Quantum Teaching.  

 Quantum berarti interaksi yang mengubah energi menjadi 

cahaya. Dengan demikian, Quantum Teaching berarti suatu 

orkestrasi dari berbagi macam interaksi yang terjadi di dalam dan 

sekitar momen atau peristiwa belajar. Interaksi-interaksi ini 

membangun landasan dan kerangka untuk belajar yang dapat 

mengubah kemampuan dan bakat siswa menjadi cahaya yang 

bermanfaat bagi mereka sendiri atau orang lain. Quantum Teaching 

ini juga untuk menerapkan percepatan belajar dengan menyingkirkan 

hambatan-hambatan yang menghalangiproses belajar alamiah dengan 

menggunakan musik, mewarnai lingkungan sekeliling, menyusun 

bahan pengajaran yang sesuaim, cara penyajian yang efektif, dan 

keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Di samping itu, 

Quantum Teaching juga memudahkan segala hal untuk 

menyingkirkan  hambatan belajar dn mengembalikan proses belajar 

keadaannya yang mudah dan alami. 

Disamping itu ada beberapa prinsip yang dijadikan pedoman 

Quantum Teaching yaitu: 



 

 

a). Segalanya berbicara 

Maksudnya bahwa segala sesuatu yang ada di lingkungan kelas 

mengandung dan menyampaikan pesan tentang belajar 

b). Segalanya bertujuan 

Hal ini mengandung arti bahwa semua kreasi siswa terutama 

mengenai belajar mempunyai tujuan yang turukur 

c). Pengalaman sebelum pemberian nama 

Prinsip ini menghendaki agar siswa belajar dengan mengalami 

sesuatu yang terkait dengan informasi yang sedang 

dipelajarinya sebelum mereka memperoleh nama tentang apa 

yang mereka pelajari atau dengan perkataan lain sebelum 

mereka menemukan dan merumuskan konsep atau prinsip 

d). Akui setiap usaha 

Belajar merupakan suatu rangkaian usha siswa dalam mencapai 

tujuan-tujuan belajar dan usaha itu sendiri mengandung resiko. 

Oleh sebab itu, siswa-siswa patut memperoleh pengakuan 

terutama dari guru atas usaha, kerja keras, kecakapan dan 

kepercayaan diri mereka 

e). Jika layak dipelajari maka layak pula untuk dirayakan 

Perayaan ini dimaksudkan sebagai ungkapan pengakuan atas 

partisipasi, penyelesaian tugas dan prestasi siswa-siswa 

 

      



 

 

2.3.3 Fungsi Model Pembelajaran 

Dalam mengajarkan suatu konsep atau materi tertentu tidak 

ada satu model pembelajaran yang lebih baik daripada model 

pembelajaran lainnya. Hal ini berarti untuk setiap model 

pembelajaran harus disesuaikan dengan pokok materi dan tujuan 

pembelajaran dan dapat dipadukan dengan model pembelajaran yang 

lain untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu dalam 

memilih suatu model pembelajaran harus memiliki pertimbangan-

pertimbangan seperti: materi pelajaran, jam pelajaran, tingkat 

perkembangan kognitif siswa, lingkungan belajar, dan fasilitas 

penunjang yang tersedia sehingga tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan dapat tercapai. 

Fungsi model pembelajaran disini adalah sebagai pedoman 

bagi perancang pengajar dan para guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau 

suatu pola yang dipergunakan sebagai upaya dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial dan untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran seperti buku teks, 

film, komputer, kurikuler dan lainnya (Joyce dan Weil, 1992:4). Hal 

ini menunjukkan bahwa setiap model yang akan digunakan dalam 

pembelajaran menentukan perangkat yang dipakai dalam 

pembelajaran tersebut. 



 

 

Model pembelajaran berdasarkan dua alasan penting yaitu: 

pertama, istilah model mempunyai makna yang lebih luas daripada 

strategi, metode atau prosedur. Kedua, model pembelajaran 

diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelajaran, sintaksisnya dan 

sifat lingkungan belajarnya. 

Menurut Johnson (dalam Trianto, 2007:5) untuk mengetahui 

kualitas model pembelajaran harus dilihat dari dua aspek yaitu proses 

dan produk. Aspek proses mengacu apakah pembelajaran mampu 

menciptakan situasi belajar yang menyenangkan serta mendorong 

siswa untuk aktif belajar dan berpikir kritis dan kreatif. Aspek 

produk mengacu apakah pembelajaran mampu mencapai tujuan yaitu 

meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan standar kemampuan 

dan kompetensi yang ditentukan. Dalam hal ini sebelum melihat 

hasilnya, terlebih dahulu aspek proses sudah dapat dipastikan 

berlangsung baik. 

Akhirnya setiap model memerlukan sistem pengelolaan dan 

lingkungan belajar yang berbeda. Setiap pendekatan memberikan 

peran yang berbeda kepada siswa, pada ruang fisik dan sistem sosial 

kelas. Sifat materi dari konsep dan informasi-informasi dari teks 

buku bacaan materi ajar siswa, disamping itu banyak kegiatan 

pengamatan gambar-gambar dan tujuan yang akan dicapai meliputi 

aspek kogmitif, afektif dan psikomotor. 

 



 

 

2.4  Kerangka Konseptual 

Berdasarkan landasan teori sebagaimana yang dikemukakan di muka, 

dapat disusun suatu kerangka konseptual penelitian tentang model penanaman 

nilai kepahlawanan dalam pembelajaran IPS di Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan 

Semarang Timur. Dengan pembelajaran IPS maka diharapkan dapat menumbuh 

kembangkan sikap kepahlawanan yang diperoleh dari penanaman nilai 

kepahlawanan. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih mengenal sikap 

kepahlawanan dari pahlawan-pahlawan nasional maupun melakukan kegiatan 

belajar ke museum perjuangan atau tempat lainnya yang mengenai sejarah 

perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Penanaman sikap 

kepahlawanan bagi siswa bermanfaat untuk menjadikan siswa mempunyai rasa 

patriotisme dan tanggung jawab sebagai pelajar. Adapun kerangka konseptual 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu 

penelitian yang berusaha memberikan penjelasan yang cermat tentang situasi-

situasi sosial yang berupa uraian kalimat dan datanya tidak berhubungan 

dengan angka-angka (Arikunto, 1993; 209).  

Penelitian ini sebagai penjelasan dan menggambarkan tentang 

penanaman nilai kepahlawanan dalam pembelajaran IPS SD di Daerah 

Binaan (Dabin) IV Wilayah Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang 

Timur Kota Semarang  

 

3.2 Fokus Penelitian 

3.3.1 Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah untuk mengetahui cara guru dalam 

menanamkan nilai kepahlawanan dalam pembelajaran IPS, untuk mengetahui 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) IPS dalam  penanaman 

nilai kepahlawanan dan untuk mengetahui efeektifitas penanaman nilai 

kepahlawanan dalam pembelajaran IPS SD di Daerah Binaan (Dabin) IV 

Wilayah Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur 

3.3.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Daerah Binaan (Dabin) IV Wilayah 

Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur. Dimana di Dabin IV 



 

 

Wilayah Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur tersebut 

terdapat 11 sekolah dasar yaitu SD Rejosari 01, SD Rejosari 02, SD Rejosari 

03, SD Rejosari 04, SD Tirtoyoso 01, SD Tirtoyoso 02, SD Muhammadiyah 

04, SD Xaverius 01, SD Xaverius 02, SD Adven dan SD Masehi Mlaten.  

3.3.3 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober tahun 2007 sampai 

Mei tahun 2008, sedangkan pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan 

Maret - April tahun 2008 saat diadakan pembelajaran IPS di Daerah Binaan 

(Dabin) IV Wilayah Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur 

3.3 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah guru-guru SD di Daerah Binaan (Dabin) 

IV Wilayah Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur. Guru-

guru tersebut merupakan guru kelas yang mengajar semua mata pelajaran,  

tidak ada guru mata pelajaran. Sehubungan dengan jumlah sekolah yang 

relatif sedikit maka pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan 

metode sensus, atau semua anggota populasi dijadikan sampel. Dari masing-

masing 11 sekolah tersebut terdapat 6 guru sehingga jumlah informannya 

adalah 66 guru. Guru yang ditunjuk menjadi informan tersebut merupakan 

guru kelas yang memberikan pembelajaran tentang penanaman nilai 

kepahlawanan yang diintegrasikan pada mata pelajaran IPS dan berkaitan 

dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan oleh peneliti sendiri dengan 

instrumen penelitian, peneliti terjun langsung didalam kancah penelitian, 

peneliti mengadakan pengamatan dan melakukan wawancara langsung dengan 



 

 

informan. Data yang diharapkan dapat dikumpulkan dalam penelitian ini ialah 

data yang berkaitan dengan penanaman nilai kepahlawanan/patriotisme pada 

pembelajaran mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar 

1. Metode Wawancara 

Wawancara adalah metode untuk mendapatkan data dengan jalan 

tanya jawab langsung, tatap muka antara peneliti dengan informan. 

Wawancara ditujukan kepada guru SD di Daerah Binaan (Dabin) IV 

Wilayah Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur. 

Wawancara dilakukan untuk mencari informasi tentang efeektifitas 

penanaman nilai kepahlawanan dalam pembelajaran IPS dan penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) IPS untuk penanaman nilai 

kepahlawanan. 

2. Metode Observasi                                                    

Observasi adalah mengamati secara langsung dengan teliti, cermat 

dan hati-hati terhadap obyek-obyek yang diteliti. Pengamatan ini 

dilakukan terhadap guru IPS SD di Daerah Binaan (Dabin) IV Wilayah 

Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur tentang cara guru 

dalam menanamkan nilai kepahlawanan dalam pembelajaran IPS.  

3. Dokumentasi 

Pencarian data yang berhubungan dengan materi penelitian yang 

bersumber dari kepustakaan berupa buku-buku, majalah-majalah maupun 

dokumen lainnya. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: 

Silabus, RPP, Buku Ajar, LKS dan Hasil Tes  



 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan 

yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles 

dan Huberman (1992;16), sementara menurut Moleong (2005; 209) analisis 

data dan pengumpulan data merupakan proses yang tidak terpisahkan. Proses 

analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu dari informan kunci hasil wawancara, dan hasil 

pengamatan yang tercatat dalam berkas di lapangan, dan hasil studi 

dokumentasi. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Langkah-langkah yang ditempuh 

adalah: 

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Dengan tujuan untuk memudahkan 

pemahaman terhadap data yang terkumpul. Aspek yang direduksi adalah 

penanaman nilai kepahlawanan dalam pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. 

Proses reduksi dilakukan dengan cara: 

a. Mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, 

kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data, 

misalnya kelompok data penanaman nilai kepahlawanan dalam 

pembelajaran IPS. 



 

 

b. Data yang telah dikategorikan tersebut diorganisir sebagai bahan 

penyajian data. 

2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data dilaksanakan dengan cara deskriptif yang didasarkan 

kepada aspek yang diteliti. Dengan demikian, kemungkinan dapat 

mempermudah gambaran seluruhnya atau bagian tertentu dan aspek yang 

diteliti. 

3. Simpulan / verifikasi, yaitu sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang 

utuh. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap data 

yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah 

dipahami dengan mengacu kepada pokok permasalahan yang diteliti. 

Ketiga jenis langkah kegiatan pengumpulan data tersebut merupakan 

proses siklus dan interaktif. Peneliti harus siap bergerak diantara empat 

sumbu kumparan itu selama pengumpulan data. Komponen-komponen 

data interaktif dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 3.1 Konstruktivisme Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Huberman (1992;16) 

 
Melihat gambar komponen-komponen data model interaktif 

diatas dalam penelitian ini nantinya meliputi proses pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai suatu 

yang terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dengan 

metode tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data yang sesuai dengan tema, yaitu data mengenai 

penanaman nilai kepahlawanan dalam pembelajaran IPS di SD. 

2. Menetapkan konsep-konsep kunci atau konsep dasar yaitu menetapkan 

pokok-pokok pengertian yang bersifat konseptual yang mendasari dan 

rnengarah kepada pemecahan masalah. Hal ini dituliskan pada pokok-

pokok landasan teori yaitu penanaman nilai kepahlawan. 

 

Pengumpulan Data 
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3. Membaca dan menjabarkan pernyataan, definisi yang cocok, yang 

dimaksud adalah setelah membaca data-data sumber, maka tindakan 

selanjutnya adalah mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan 

konsep-konsep kunci yang telah ditetapkan baik berupa pernyataan dan  

definisi, unsur-unsur dan sebagainya. 

4. Mengkategorikan catatan-catatan yang diambil dari berbagai sumber 

data di atas lalu mengklasifikasikannya kedalam kategori yang sama. 

5. Menginteraksikan kategori-kategori yang telah disusun dan 

menghubungkan kategori yang satu dengan kategori yang lainnya. 

Hasilnya akan diperoleh susunan pembicaraan yang sistematis dan 

berhubungan satu sama lainnya. 

6. Menelaah relevansi data dengan cara mengkaji susunan pembicaraan 

yang sistematik dan relevansinya dengan permasalahan yang 

dipecahkan serta tujuan penelitian. Bila perlu dengan mengurangi hal-

hal yang dipandang tidak ada relevansinya dan menambahkan hal-hal 

yang belum ada yang berkaitan permasalahan yang sedang dikaji. 

7. Melengkapi data dengan cara data yang tersusun secara sistematis 

dikaji isinya, data yang berkaitan dengan permasalahanyang dibahas. 

8. Menjadikan jawaban, maksudnya adalah hasil kajian data kemudian 

dijadikan jawaban setelah dianalisis. Diperlukan penjabaran jawaban 

secara terpeninci. 

9. Menyusun laporan, setelah menjabarkan jawaban secara terperinci 

kemudian menyusunnya dalam bentuk kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap obyek penelitian di 

Daerah Binaan( Dabin) IV Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur 

tentang Penanaman Nilai Kepahlawanan Dalam Pembelajaran IPS Sekolah Dasar 

(SD).Wilayah penelitian ini terdiri dari 11 sekolah dasar yang antara lain adalah 

SD Rejosari 01,02, 03, 04 Semarang, SD Tirtoyoso 01,02 Semarang, SD 

Muhammadiyah 04 Semarang, SD Xaverius 01, 02 Semarang, SD Adven 

Semarang dan SD Masehi Mlaten Semarang. Alasan pemilihan lokasi tersebut 

adalah mewakili unsur Sekolah Dasar negeri, swasta dan agama.baik itu sekolah 

yang sarana prasarana baik maupun kurang baik. Pemilihan lokasi ini diharapkan 

dapat mewakili sekolah-sekolah yang ada di Dabin kecamatan Semarang Timur. 

 

4.1 Gambaran Umum Daerah Binaan (Dabin) IV Cabang Dinas 
Pendidikan Kecamatan Semarang Timur 

 
Daerah Binaan (Dabin) merupakan kelompok binaan yang mengatur 

dan mengelola sekolah-sekolah yang termasuk dalam wilayah binaan. Dabin 

IV Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur merupakan 

kelompok binaan yang membawahi atau mengelola sekolah dasar (SD) di 

wilayah Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur yang terdiri 

dari 11 sekolah dasar, dimana sekolah-sekolah tersebut adalah SD Rejosari 01, 

SD Rejosari 02, SD Rejosari 03, SD Rejosari 04. Keempat sekolah dasar 

tersebut masih dalam satu lingkungan instansi pendidikan yang beralamat di 



 

 

jalan Rejosari VII no 6-8 Semarang. SD Tirtoyoso 01 dan SD Tirtoyoso 02 

dalam satu lingkungan di jalan Tirtoyoso no 6 Semarang. SD Muhammadiyah 

04 beralamat di jalan Rejosari IX no 35A Semarang. SD Xaverius 01 dan SD 

Xaverius 02 beralamat di jalan Dr. Cipto no 91 Semarang. SD Adven 

beralamat di jalan MT. Haryono no 478 Semarang dan SD Masehi Mlaten 

beralamat di jalan Dr.Cipto no 29 Semarang.   

 

4.2 Hasil Penelitian  
 
4.2.1 Cara Menanamkan Nilai Kepahlawanan  

Pembahasan mengenai cara menanamkan nilai kepahlwanan yang 

sesuai untuk diterapkan di SD Dabin IV Cabang Dinas Pendidikan 

Kecamatan Semarang Timur dilakukan dengan Focus Group Discusion 

(FGD) dengan beberapa guru, dimana dalam FGD tersebut peneliti 

bertindak sebagai moderator yang memberikan pertanyaan mengenai cara 

menanamkan nilai kepahlawanan dan mencatat berbagai tanggapan 

maupun masukan dari guru-guru yang diajak diskusi, setelah itu moderator 

menyampaikan beberapa kesimpulan yang telah disetujui dalam diskusi 

tersebut.   

Berdasarkan Focus Group Discusion (FGD) yang dilakukan 

bersamaan dengan kegiatan KKG pada setiap hari Rabu. Hasil penelitian 

mengenai cara menanamkan nilai kepahlawanan yang yang dihadiri 2 guru 

SD Rejosari 01, 2 guru SD Rejosari 02, 1 guru SD Rejosari 03, 2 guru SD 

Rejosari 04, 2 guru SD Tirtoyoso 01, 1 guru SD Tirtoyoso 02, 2 guru SD 



 

 

Muhammadiyah 04, 1 guru SD Xaverius 01, 1 guru SD Xaverius 02, 2 

guru SD Adven dan 1 guru SD Masehi Mlaten ditemukan tanggapan 

sebagai berikut:  

Tanggapan peserta FGD mengenai pentingnya nilai kepahlawanan 

untuk ditanamkan pada anak didik disimpulkan bahwa penanaman nilai 

tersebut  penting karena dengan nilai kepahlawanan anak didik dapat 

mengambil contoh teladan dan guru dapat memberikan penanaman budi 

pekerti bagi  generasi penerus serta anak didik dapat mengetahui 

perjuangan, semangat dan jiwa pahlawanan para pahlawan. Diharapkan 

dengan kondisi ini mereka  mampu meneruskan perjuangan dan  lebih 

mencintai negara serta tanah airnya dengan penuh tanggung jawab.  

 Dalam FGD tersebut juga ditemukan bagaimana cara guru- guru 

tersebut  menanamkan nilai kepahlawanan kepada anak didiknya. Cara 

tersebut dilakukan dengan melatih anak didik memiliki rasa tanggung 

jawab, memberikan contoh sifat patriotisme lewat kehidupan sehari-hari 

dengan cara rela berkorban, menyanyikan lagu perjuangan dan 

menunjukkan gambar-gambar pahlawan. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa sekarang sudah sesuai 

dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan, walaupun masih 

banyak anak didik yang kurang memahami apa arti perjuangan dan sikap 

pahlawanan. Kekurang mampuan dalam pemahaman ini ditemukan untuk 

anak- anak di bangku kelas I yang mana mereka masih dalam masa transisi 

dari Sekolah Taman Kanak- Kanak ke Sekolah Dasar(SD). Akan tetapi 



 

 

penanaman nilai tentang kepahlawanan sudah mulai diberikan oleh guru 

dengan jalan dilatih memiliki tanggung jawab seperti menjadi pengurus 

kelas dan melaksanakan upacara bendera dengan tertib, disiplin. Selain itu 

contoh meneladani dari pahlawan dengan membantu orang-orang yang 

berada disekitarnya. 

Secara teknis guru sudah mulai memberikan penanaman nilai 

kepahlawanan kepada anak didik sejak kelas I sampai dengan kelas VI. 

Pemberian materi tersebut tentu saja disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan masing- masing kelas dalam materi pembelajaran IPS, PKn 

dan kegiatan pembiasan di sekolah. Sedangkan materi khusus tentang 

Kepahlawanan dan patriotisme ada pada Kelas IV Semester I dan kelas V 

Semester I dan kelas V Semester I dan II.  

Penanaman nilai kepahlawanan dalam Standar Kompetensi(SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) dapat disimpulkan bahwa pada semester I kelas 

IV , SK menerangkan tentang: Memahami sejarah, kenampakan alam, dan 

keragaman  suku bangsa di lingkungan Kabupaten / Kota dan Propinsi. 

KD berisi Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya setempat 

(Kabupaten / Kota, Propinsi). Berdasarkan SKKD tersebut diharapkan 

siswa dapat Menghargai berbagai  peninggalan bersejarah di lingkungan 

setempat (Kabupaten / Kota, Propinsi), dan menjaga kelestariannya serta 

meneladani kepahlawanan dan patriotisme tokoh-tokoh di lingkungannya. 

Pada kelas V, semester I, SK berbunyi : Menghargai berbagai 

peninggalan dan tokoh sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu-



 

 

Budha dan Islam, keragaman, kenampakan alam dan suku bangsa, serta 

kebiatan ekonomi di Indonesia. KD tentang Mengenal makna peninggalan-

peninggalan sejarah yang berskala nasional dari masa Hindu-Budha dan 

Islam di Indonesia. SKKD tersebut sasarannya adalah siswa diharapkan 

dapat menceritakan tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Budha , Islam 

di Indonesia dan menghargai keragaman suku bangsa serta budaya di 

Indonesia. 

Pada semester II, SK: Menghargai peranan tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. KD: Mendiskripsikan perjuangan para tokoh perjuangan pada 

masa penjajahan  Belanda dan Jepang. Tujuan SKKD tersebut diharapkan 

siswa mampu menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan menghargai jasa dan peranan 

tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia serta menghargai 

perjuangan para tokoh dalam memperjuangkan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan. 

Tanggapan peserta FGD mengenai penerapan metode dari ide-ide 

dan kreatifitas dalam penanaman nilai kepahlawanan dapat disimpulkan 

bahwa guru telah menerapkan metode dari ide-ide dan kreatifitasnya 

melalui ceramah, diskusi, perbuatan dan tanya jawab dalam penanaman 

nilai kepahlawanan. Diantara metode tersebut yang paling pas dan cocok 

serta efektif dilakukan oleh guru kepada anak didiknya adalah dengan 

melalui pendekatan  kooperatif, bermain sosidrama dan ceramah 



 

 

Adapun mengenai pelaksanaan evaluasi terhadap penanaman nilai 

kepahlawanan disimpulkan bahwa dapat  dilakukan dengan penilaian sikap 

dan perbuatan masing-masing siswa dalam mengikuti pelajaran dan 

upacara setiap hari dan mengadakan evaluasi tertulis dalam bentuk 

ulangan di kelas. 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui focus group discusion 

(FGD) dengan beberapa guru mengenai cara menanamkan nilai 

kepahlawanan di Daerah Binaan (Dabin) IV Cabang Dinas Pendidikan 

Kecamatan Semarang Timur dapat disimpulkan bahwa penanaman nilai 

kepahlawanan penting untuk dilakukan karena dengan nilai kepahlawanan 

dapat dijadikan teladan dan juga sebagai penanaman budi pekerti bagi 

anak didik sehingga anak didik mempunyai jiwa patriotisme dan tanggung 

jawab. Cara yang umum digunakan dalam penanaman nilai kepahlawanan 

adalah dengan melatih anak didik memiliki rasa tanggung jawab, 

memberikan contoh sifat patriotisme dan sikap dalam kehidupan sehari-

hari dengan rela berkorban. Dari penanaman nilai kepahlawanan tersebut 

diharapkan anak didik lebih mengenal sejarah maupun perjuangan 

pahlawanan yang nantinya dapat menumbuhkan sikap patriotisme dan 

tanggung jawab bagi anak didik baik pada saat di sekolah, di rumah 

maupun di lingkungan sekitarnya. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan mengenai cara menanamkan 

nilai kepahlawanan di Daerah Binaan (Dabin) IV Cabang Dinas 

Pendidikan Kecamatan Semarang Timur diperoleh data sebagai berikut : 



 

 

a) SD Rejosari 01 Semarang 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Sekolah Dasar Rejosari 

01 Semarang diperoleh hasil bahwa cara menanamkan nilai 

kepahlawanan dilakukan dengan pelaksanaan pembelajaran 

sejarah/IPS, pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin, upacara 

Hari Proklamasi dan upacara Hari Pahlawanan, mengadakan kegiatan 

ekstra pramuka, menyediakan buku-buku sejarah/IPS dan pembiasaan 

kedisiplinan siswa 

b) SD Rejosari 02 Semarang 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Sekolah Dasar Rejosari 

02 Semarang diperoleh hasil bahwa cara menanamkan nilai 

kepahlawanan dilakukan dengan pelaksanaan upacara bendera, 

pelaksanaan pembelajaran sejarah/IPS, memasang gambar-gambar 

pahlawanan, mengadakan kegiatan ekstra pramuka, menyediakan 

buku-buku sejarah/IPS dan pembiasaan kedisiplinan siswa 

c) SD Rejosari 03 Semarang 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Sekolah Dasar Rejosari 

03 Semarang bahwa cara menanamkan nilai kepahlawanan dilakukan 

dengan pelaksanaan upacara bendera, pelaksanaan pembelajaran 

sejarah/IPS, upacara Hari Proklamasi dan upacara Hari Pahlawanan, 

menyediakan buku-buku sejarah/IPS mengadakan kegiatan ekstra 

pramuka dan pemasangan gambar-gambar pahlawanan 

 



 

 

d) SD Rejosari 04 Semarang 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Sekolah Dasar Rejosari 

04 Semarang bahwa cara menanamkan nilai kepahlawanan dilakukan 

dengan pelaksanaan pembelajaran sejarah/IPS, pelaksanaan upacara 

bendera setiap hari Senin, upacara Hari Proklamasi dan upacara Hari 

Pahlawanan, mengadakan kegiatan ekstra pramuka, mengadakan studi 

ke tempat bersejarah/museum, menyediakan buku-buku sejarah/IPS, 

pemasangan gambar pahlawanan dan pembiasaan kedisiplinan siswa 

e) SD Tirtoyoso 01 Semarang 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Sekolah Dasar 

Tirtoyoso 01 Semarang bahwa cara menanamkan nilai kepahlawanan 

dilakukan dengan pelaksanaan pembelajaran sejarah/IPS, pelaksanaan 

upacara bendera setiap hari Senin, upacara Hari Proklamasi dan 

upacara Hari Pahlawanan, mengadakan kegiatan ekstra pramuka, 

menyediakan buku-buku sejarah/IPS, pembiasaan kedisiplinan siswa 

f) SD Tirtoyoso 02 Semarang 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Sekolah Dasar 

Tirtoyoso 02 Semarang bahwa cara menanamkan nilai kepahlawanan 

dilakukan dengan pelaksanaan pembelajaran sejarah/IPS, pelaksanaan 

upacara bendera setiap hari Senin, upacara Hari Proklamasi dan 

upacara Hari Pahlawanan, mengadakan studi ke tempat 

bersejarah/museum, mengadakan kegiatan ekstra pramuka dan  

menyediakan buku-buku sejarah/IPS  



 

 

g) SD Muhammadiyah 04 Semarang 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 04 Semarang bahwa cara menanamkan nilai 

kepahlawanan dilakukan dengan pelaksanaan pembelajaran 

sejarah/IPS, pelaksanaan upacara bendera, upacara Hari Proklamasi 

dan upacara Hari Pahlawanan, mengadakan studi ke tempat 

bersejarah/museum, menyediakan buku-buku sejarah/IPS dan 

pembiasaan kedisiplinan siswa 

h) SD Xaverius 01 Semarang 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Sekolah Dasar Xaverius 

01 Semarang bahwa cara menanamkan nilai kepahlawanan dilakukan 

dengan pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin, upacara Hari 

Proklamasi dan upacara Hari Pahlawanan, pelaksanaan pembelajaran 

sejarah/IPS, mengadakan studi ke tempat bersejarah/museum, 

mengadakan kegiatan ekstra pramuka, menyediakan buku-buku 

sejarah/IPS dan pembiasaan kedisiplinan siswa 

i) SD Xaverius 02 Semarang 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Sekolah Dasar Xaverius 

02 Semarang bahwa cara menanamkan nilai kepahlawanan dilakukan 

dengan pelaksanaan pembelajaran sejarah/IPS, pelaksanaan upacara 

bendera setiap hari Senin, upacara Hari Proklamasi dan upacara Hari 

Pahlawanan, menyediakan buku-buku sejarah/IPS dan pembiasaan 

kedisiplinan siswa 



 

 

j) SD Adven Semarang 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Sekolah Dasar Adven  

Semarang bahwa cara menanamkan nilai kepahlawanan dilakukan 

dengan pelaksanaan pembelajaran sejarah/IPS, pelaksanaan upacara 

bendera setiap hari Senin, upacara Hari Proklamasi dan upacara Hari 

Pahlawanan, mengadakan studi ke tempat bersejarah, mengadakan 

kegiatan pramuka dan menyediakan buku-buku sejarah/IPS 

k) SD Masehi Mlaten Semarang 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Sekolah Dasar Masehi 

Mlaten Semarang bahwa cara menanamkan nilai kepahlawanan 

dilakukan dengan pelaksanaan pembelajaran sejarah/IPS, pelaksanaan 

upacara bendera, mengadakan kegiatan ekstra pramuka dan  

menyediakan buku-buku sejarah/IPS  

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi mengenai cara 

menanamkan nilai kepahlawanan di 11 sekolah dasar yang berada di 

Daerah Binaan (Dabin) IV Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan 

Semarang Timur dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dapat 

digunakan sebagai cara untuk menanamkan nilai kepahlawanan adalah: 1) 

Pelaksanaan jadwal pembelajaran sejarah/IPS, 2) Pelaksanaan kegiatan 

ekstra kurikuler pramuka, 3) Pelaksanaan upacara bendera setiap hari 

Senin, 4) Pelaksanaan upacara Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan 

RI, 5) Pelaksanaan upacara Peringatan Hari Pahlawan, 6) Mengadakan 

kegiatan ke Museum Perjuangan, 7) Mengadakan studi ke tempat 



 

 

bersejarah, 8) Menyediakan buku-buku sejarah/IPS, 9) Memasang gambar-

gambar pahlawanan nasional, 10) Mengadakan kegiatan pembiasaan 

tentang kedisiplinan siswa dan 11) Membuat daftar pelanggaran yang 

dilakukan siswa 

Penanaman nilai kepahlawanan dilakukan dengan memberikan 

pelajaran sejarah dan IPS, melaksanakan upacara rutin setiap senin dan 

melaksanakan upacara hari nasional lainnya, mengadakan kegiatan 

pramuka, pemasangan gambar pahlawanan dan melatih kedisiplinan siswa. 

Hampir semua sekolah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat 

menanamkan nilai kepahlawanan. Untuk kebiatan ke Museum Perjuangan 

dan mengadakan studi ke tempat bersejarah dilakukan oleh seluruh 

Sekolah Dasar yang ada di Dabin IV dengan acara yang sudah sesuaikan 

dengan program masing-masing sekolah. Untuk kelas III sampai V 

melaksanakan kunjungan di Wilayah Kota Semarang ke tempat-tempat 

bersejarah seperti : Museum Mandala Bakti, Tugu Muda, Lawang Sewu, 

Museum Ronggowarsito, Gedung Batu, Candi Tugu, melewati kantor-

kantor Pemerintahdan berakhir di kota lama. Sedangkan untuk kelas V dan 

VI mengadakan studi wisata bersejarah di Wilayah Jawa Tengah dan 

Sekitarnya, waktu dan tempat sesuai dengan program studi wisata 

diadakan pada tengah semester satu, ataupunlibur semester dua. 

Selebihnya dalam pembelajaran nilai-nilai Kepahlawanan bagi siswanya 

dilakukan dengan kegiatan-kegiatan di dalam sekolah. 

 



 

 

4.2.2 Model Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan guru kelas IV, 

guru kelas V dan guru kelas VI mengenai model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran dalam penanaman nilai kepahlawanan di 

Daerah Binaan (Dabin) IV Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan 

Semarang Timur diperoleh tanggapan sebagai berikut: 

a) SD Rejosari 01 Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru di 

Sekolah Dasar Rejosari 01  Semarang yang mengajar kelas IV sampai 

kelas VI mengenai model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran adalah  sebagai berikut 

Model pembelajaran yang sesuai untuk menanamkan nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas IV adalah dengan bermain peran 

tentang pahlawanan Sedangkan dalam penerapan Model pembelajaran 

dalam penanaman nilai kepahlawanan yang dapat menumbuhkan sikap 

patriotisme pada siswa kelas IV adalah dengan mengenal lebih jauh 

tentang kehidupan dan perjuangan pahlawanan. Model penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk penanaman nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas IV adalah dengan pelajaran sejarah 

yang dilakukan dengan bermain peran dalam kelompok-kelompok 

Cara menyesuaikan antara model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran tersebut dilakukan dengan silabus, buku ajar, LKS yang 

digunakan sebagai pembelajaran saat ini adalah dengan menyesuaikan 



 

 

pelajaran sejarah dengan bermain peran. Menurut Bapak Heru Jatmiko, 

model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas IV adalah dengan melakukan 

ujian kecil tentang perjuangan pahlawanan dan mengenal kebudayaan 

daerah ( Wawancara dilakukan dengan Bapak Heru Jatmiko tanggal 23 

Mei 2008 ) 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada guru kelas V 

di SD tersebut diperoleh data sebagai berikut 

 Model pembelajaran yang sesuai untuk menanamkan nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas V adalah dengan menggunakan model 

bermain peran. Sedangkan model pembelajaran dalam penanaman nilai 

kepahlawanan yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan sikap 

patriotisme pada siswa kelas V adalah dengan melaksanakan 

kedisiplinan dalam kegiatan sehari-hari. Bapak Lilik Sugiyanto juga 

mengemukakan bahwa model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang baik untuk penanaman nilai kepahlawanan bagi 

siswa kelas V adalah dengan pelajaran sejarah dan melatih siswa untuk 

memiliki sikap patriotisme.Adapun cara menyesuaikan antara model 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut dengan 

silabus, buku ajar, LKS yang digunakan sebagai pembelajaran saat ini 

adalah dengan menyesuaikan kegiatan sehari-hari dengan kedisiplinan 

siswa. Model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas V adalah dengan 



 

 

melakukan tes kecil tentang perjuangan pahlawanan dan tanggung 

jawab dalam belajar ( Wawancara dengan Bapak  Lilik Sugiyanto 

Tanggal 23 Mei 2008) 

Hasil yang diperoleh di Sekolah tersebut untuk model pembelajaran 

yang sesuai dalam menanamkan nilai kepahlawanan bagi siswa kelas 

VI adalah dengan menggunakan model dramatisasi. Model 

pembelajaran dalam penanaman nilai kepahlawanan yang dapat 

diterapkan untuk menumbuhkan sikap patriotisme pada siswa kelas VI 

adalah dengan memberikan tanggung jawab dalam pekerjaan rumah. 

Dalam model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

baik untuk penanaman nilai kepahlawanan bagi siswa kelas VI adalah 

dengan memberikan tugas dan melatih kedisiplinan siswa daam 

belajar. Cara menyesuaikan antara model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran tersebut dengan silabus, buku ajar, LKS 

yang digunakan sebagai pembelajaran saat ini adalah dengan 

menyesuaikan pelajaran yang dapat meningkatkan sikap patriotisme 

dan tanggung jawab siswa. Model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas VI 

adalah dengan melakukan tes kecil dan tugas pekerjaan rumah tentang 

perjuangan pahlawanan.(Wawancara dengan Ibu Supartinah tanggal 23 

Mei 2008) 

 

 



 

 

b) SD Rejosari 02 Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru di 

Sekolah Dasar Rejosari 02 Semarang diperoleh informasi mengenai 

model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kelas IV 

sebagai berikut: 

Model pembelajaran yang sesuai untuk menanamkan nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas IV adalah dengan dramatisasi atau 

bermain peran tentang perjuangan pahlawanan. Model pembelajaran 

dalam penanaman nilai kepahlawanan yang dapat diterapkan untuk 

menumbuhkan sikap patriotisme pada siswa kelas IV adalah dengan 

pembelajaran di luar sekolah, ke museum. Sedangkan model 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk 

penanaman nilai kepahlawanan bagi siswa kelas IV adalah dengan 

memberikan pelajaran sejarah. Cara menyesuaikan antara model 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut dengan 

silabus, buku ajar, LKS yang digunakan sebagai pembelajaran saat ini 

adalah menyesuaikan pelajaran sejarahdengan memberikan tugas dan 

bermain peran. Model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang dapat meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas IV adalah dengan 

memperbanyak ceramah tentang perjuangan pahlawanan .( Wawancara 

dengan Ibu Sri Surachmi tanggal 23 Mei 2008) 

Temuan dilapangan berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis 

kepada goru kelas V dan VI  diperoleh data  



 

 

 Model pembelajaran yang sesuai untuk menanamkan nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas V adalah dengan menggunakan model 

bermain peran, dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Model 

pembelajaran dalam penanaman nilai kepahlawanan yang dapat 

diterapkan untuk menumbuhkan sikap patriotisme pada siswa kelas V 

adalah dengan melaksanakan kedisiplinan dalam hal apa saja. Model 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk 

penanaman nilai kepahlawanan bagi siswa kelas V adalah dengan 

melatih siswa untuk memiliki sikap patriotisme dan tanggung jawab. 

Menurut Bapak Samidi cara menyesuaikan antara model penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut dengan silabus, buku ajar, 

LKS yang digunakan sebagai pembelajaran saat ini adalah dengan 

menyesuaikan kegiatan sehari-hari dengan pelajaran sejarah. 

Sedangkan model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas V adalah dengan 

bermain peran tentang perjuangan pahlawanan.  

Menurut  Ibu Sri Murwati model pembelajaran yang sesuai untuk 

menanamkan nilai kepahlawanan bagi siswa kelas VI adalah dengan 

memberikan contoh-contoh tentang perilaku pahlawanan. Model 

pembelajaran dalam penanaman nilai kepahlawanan yang dapat 

diterapkan untuk menumbuhkan sikap patriotisme pada siswa kelas VI 

adalah dengan memberikan kedisiplinan dalam kegiatan sehari-

hari.Model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik 



 

 

untuk penanaman nilai kepahlawanan bagi siswa kelas VI menurut 

beliau adalah dengan memberikan tugas dan melatih kedisiplinan 

siswa dalam belajar. Sedangkan cara menyesuaikan antara model 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut dengan 

silabus, buku ajar, LKS yang digunakan sebagai pembelajaran saat ini 

adalah dengan menyesuaikan pelajaran dalam kegiatan sehari-hari 

yang dapat menumbuhkan tanggung jawab siswa. Model penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil tes 

bagi siswa kelas VI adalah dengan melakukan tes kecil dan tugas 

pekerjaan rumah tentang perjuangan pahlawanan ( Wawancara 

dilakukan dengan Bapak Samidi dan Ibu Sri Murwati tanggal 23 Mei 

2008) 

c) SD Rejosari 03 Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru di 

Sekolah Dasar Rejosari 03 Semarang diperoleh tanggapan mengenai 

model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut: 

Menurut pendapat Ibu Ismoyowati model pembelajaran yang sesuai 

untuk menanamkan nilai kepahlawanan bagi siswa kelas IV adalah 

pertamagurunya dulu harus bisa memberikan keteladanan dan 

berkepribadian yang baik, menanamkan disiplin baik dalam 

melaksanakan tugas maupun tanggung jawab. Dalam penerapan model 

pembelajaran dalam penanaman nilai kepahlawanan yang dapat 

diterapkan untuk menumbuhkan sikap patriotisme pada siswa kelas IV 



 

 

adalah dengan membiasakan anak bersikap jujur,  memberi pengertian 

pentingnya sikap setia kawan/toleransi pada orang lain, suka menolong 

serta menghormati orang yang lebih tua. Model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk penanaman nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas IV adalah dengan pelajaran sejarah 

yang dilakukan dengan bermain peran dalam kelompok-kelompok. 

Cara menyesuaikan antara model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran tersebut dengan silabus, buku ajar, LKS yang digunakan 

sebagai pembelajaran saat ini adalah dengan menyesuaikan pelajaran 

sejarah dengan bermain peran.Model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas IV 

adalah dengan melakukan ujian kecil tentang perjuangan pahlawanan 

dan mengenal kebudayaan daerah.( Wawancara dengan Ibu 

Ismoyowati tanggal 23 Mei 2008) 

Ibu Magdalena Lilik S, guru kelas 5 memberikan tanggapan bahwa 

model pembelajaran yang sesuai untuk menanamkan nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas V adalah dengan melakukan perbuatan 

sesuai dengan nilai kepahlawanan, sedangkan model pembelajaran 

dalam penanaman nilai kepahlawanan yang dapat diterapkan untuk 

menumbuhkan sikap patriotisme pada siswa kelas V adalah dengan 

menanamkan sikap yang dapat menumbuhkan semangat belajar. 

Model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk 

penanaman nilai kepahlawanan bagi siswa kelas V adalah pada RPP   



 

 

bagian penilaian harus ada tes perbuatan yaitu penerapan nilai-nilai 

kepahlawanan. Sedangkan cara menyesuaikan antara model 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut dengan 

silabus, buku ajar, LKS yang digunakan sebagai pembelajaran saat ini 

adalah dengan penyusunan RPP dan menambah tes perbuatan yang 

disesuaikan silabus, buku ajar dan LKS. Model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil tes bagi 

siswa kelas V adalah penyusunan RPP tetap hanya pada kegiatan inti 

diberi contoh-contoh nilai-nilai kepahlawanan dari guru dan tes tidak 

harus tertulis. ( Wawancara dengan Ibu Magdalena Lilik S tanggal 23 

Mei 2008)  

Bapak  Sudaryanto, guru kelas 6 SD Rejosari 03 Semarang 

memberikan tanggapan bahwa model pembelajaran yang sesuai untuk 

menanamkan nilai kepahlawanan bagi siswa kelas VI adalah dengan 

menggunakan model dramatisasi. Model pembelajaran dalam 

penanaman nilai kepahlawanan yang dapat diterapkan untuk 

menumbuhkan sikap patriotisme pada siswa kelas VI adalah dengan 

memberikan tanggung jawab dalam pekerjaan rumah. Model 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk 

penanaman nilai kepahlawanan bagi siswa kelas VI adalah dengan 

memberikan tugas dan melatih kedisiplinan siswa dalam belajar. 

Sedangkan menurut beliau cara menyesuaikan antara model 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut dengan 



 

 

silabus, buku ajar, LKS yang digunakan sebagai pembelajaran saat ini 

adalah dengan menyesuaikan pelajaran yang dapat meningkatkan sikap 

patriotisme dan tanggung jawab siswa dan model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil tes bagi 

siswa kelas VI adalah dengan melakukan tes kecil dan tugas pekerjaan 

rumah tentang perjuangan pahlawanan.( Wawancara dengan Bapak 

Sudaryanto tanggal 23 Mei 2008) 

d) SD Rejosari 04 Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru di 

Sekolah Dasar Rejosari 04 Semarang diperoleh tanggapan mengenai 

model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut: 

Menurut pengajar kelas IV Model pembelajaran yang sesuai untuk 

menanamkan nilai kepahlawanan bagi siswa kelas IV adalah model 

pembelajaran perbuatan sesuai nilai kepahlawanan, model 

pembelajaran dalam penanaman nilai kepahlawanan yang dapat 

diterapkan untuk menumbuhkan sikap patriotisme pada siswa kelas IV 

adalah pada seorang siswa dapat tumbuh semangat belajar maka 

ditanamkan nilai dan sikap pahlawanan. Model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk penanaman nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas IV adalah pada RPP bagian penilaian 

harus ada tes perbuatan yaitu penerapan nilai-nilai kepahlawanan. 

Sedangkan cara menyesuaikan antara model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran tersebut dengan silabus, buku ajar, LKS 



 

 

yang digunakan sebagai pembelajaran saat ini adalah dengan 

penyusunan RPP tinggal menambah tes perbuatan yang disesuaikan 

silabus, buku ajar dan LKS. Model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas IV 

adalah penyusunan RPP tetap hanya pada kegiatan inti diberi contoh-

contoh nilai-nilai kepahlawanan dari guru dan tes tdak harus tertulis. 

Model pembelajaran yang sesuai untuk menanamkan nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas V adalah model pembelajaran harus 

dengan melakukan perbuatan sesuai nilai kepahlawanan. Model 

pembelajaran dalam penanaman nilai kepahlawanan yang dapat 

diterapkan untuk menumbuhkan sikap patriotisme pada siswa kelas V 

adalah dengan menumbuhkan semangat belajar, model penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk penanaman nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas IV adalah pada RPP bagian penilaian 

harus ada tes perbuatan yaitu penerapan nilai-nilai kepahlawanan. 

Guru kelas V juga memberikan tanggapan bahwa cara menyesuaikan 

antara model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut 

dengan silabus, buku ajar, LKS yang digunakan sebagai pembelajaran 

saat ini adalah dengan penyusunan RPP tinggal menambah tes 

perbuatan yang disesuaikan silabus, buku ajar dan LKS. Sedangkan 

model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas V adalah penyusunan RPP 



 

 

tetap hanya pada kegiatan inti diberi contoh-contoh nilai-nilai 

kepahlawanan dari guru dan tes tidak harus tertulis. 

Tanggapan pada model pembelajaran yang sesuai untuk menanamkan 

nilai kepahlawanan bagi siswa kelas VI adalah dengan menggunakan 

model dramatisasi. Model pembelajaran dalam penanaman nilai 

kepahlawanan yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan sikap 

patriotisme pada siswa kelas VI adalah dengan memberikan tanggung 

jawab dalam pekerjaan rumah. Model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk penanaman nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas VI adalah dengan memberikan tugas 

dan melatih kedisiplinan siswa dalam belajar. Cara menyesuaikan 

antara model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut 

dengan silabus, buku ajar, LKS yang digunakan sebagai pembelajaran 

saat ini adalah dengan menyesuaikan pelajaran yang dapat 

meningkatkan sikap patriotisme dan tanggung jawab siswa. 

Dalam menanggapi model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas VI 

adalah dengan melakukan tes kecil dan tugas pekerjaan rumah tentang 

perjuangan pahlawanan. ( Wawancara dengan Ibu Sri Mulyaningsih, 

Bapak  Hartanto, dan Ibu Sri Martani Triandayani, tanggal 23 Mei 

2008) 

 

 



 

 

e) SD Tirtoyoso 01 Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru di 

Sekolah Dasar Tirtoyoso 01 Semarang diperoleh tanggapan mengenai 

model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut: 

Bapak J. Pramudja, guru kelas 4 SD Tirtoyoso 01 Semarang 

memberikan tanggapan bahwa  model pembelajaran yang sesuai untuk 

menanamkan nilai kepahlawanan bagi siswa kelas IV adalah dengan 

dramatisasi atau bermain peran tentang perjuangan pahlawanan. Model 

pembelajaran dalam penanaman nilai kepahlawanan yang dapat 

diterapkan untuk menumbuhkan sikap patriotisme pada siswa kelas IV 

adalah dengan pembelajaran di luar sekolah, ke museum. Dalam 

pembuatan model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

baik untuk penanaman nilai kepahlawanan bagi siswa kelas IV adalah 

dengan memberikan pelajaran sejarah. Adapun cara menyesuaikan 

antara model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut 

dengan silabus, buku ajar, LKS yang digunakan sebagai pembelajaran 

saat ini adalah menyesuaikan pelajaran sejarahdengan memberikan 

tugas dan bermain peran. Model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas IV 

adalah dengan memperbanyak ceramah tentang perjuangan 

pahlawanan.( Wawancara dengan Bapak J. Pramudja tanggal 24 Mei 

2008) 



 

 

Ibu Siti Muntamah, guru kelas 5 SD Tirtoyoso 01 Semarang 

memberikan tanggapan bahwa model pembelajaran yang sesuai untuk 

menanamkan nilai kepahlawanan bagi siswa kelas V adalah dengan 

menggunakan model diskusi. Model pembelajaran dalam penanaman 

nilai kepahlawanan yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan sikap 

patriotisme pada siswa kelas V adalah dengan melaksanakan diskusi 

kelompok tentang sejarah perjuangan. Model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk penanaman nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas V adalah dengan model rencana 

penyusunan pembelajaran KTSP. Cara menyesuaikan antara model 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut menurut 

beliau dilakukan dengan silabus, buku ajar, LKS yang digunakan 

sebagai pembelajaran saat ini adalah menyesuaikan dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar pada buku dasar KTSP. Sedangkan 

model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas V adalah dengan mengadakan 

tes kecil dan diskusi kelompok. (Wawancara dengan Ibu Siti Muntanah 

tanggal 24 Mei 2008) 

Model pembelajaran yang sesuai untuk menanamkan nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas VI adalah dengan menggunakan model 

dramatisasi. Model pembelajaran dalam penanaman nilai 

kepahlawanan yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan sikap 

patriotisme pada siswa kelas VI adalah dengan memberikan tanggung 



 

 

jawab dalam pekerjaan rumah. Model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk penanaman nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas VI adalah dengan memberikan tugas 

dan melatih kedisiplinan siswa dalam belajar. Cara menyesuaikan 

antara model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut 

dengan silabus, buku ajar, LKS yang digunakan sebagai pembelajaran 

saat ini adalah dengan menyesuaikan pelajaran yang dapat 

meningkatkan sikap patriotisme dan tanggung jawab siswa.  Untuk 

model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas VI adalah dengan melakukan 

tes kecil dan tugas pekerjaan rumah tentang perjuangan pahlawanan.    

(Wawancara dengan Bapak Rubiyanto tanggal 24 Mei 2008) 

f) SD Tirtoyoso 02 Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru di 

Sekolah Dasar Tirtoyoso 02 Semarang diperoleh tanggapan mengenai 

model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut: 

Bapak  Subagyo sebagai guru kelas 4 SD Tirtoyoso 02 Semarang 

memberikan tanggapan model pembelajaran yang sesuai untuk 

menanamkan nilai kepahlawanan bagi siswa kelas IV adalah dengan 

bermain peran tentang pahlawanan. Model pembelajaran dalam 

penanaman nilai kepahlawanan yang dapat diterapkan untuk 

menumbuhkan sikap patriotisme pada siswa kelas IV adalah dengan 

mengenal lebih jauh tentang kehidupan dan perjuangan 



 

 

pahlawanan.Model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang baik untuk penanaman nilai kepahlawanan bagi siswa kelas IV 

adalah dengan pelajaran sejarah yang dilakukan dengan bermain peran 

dalam kelompok-kelompok Cara menyesuaikan antara model 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut dengan 

silabus, buku ajar, LKS yang digunakan sebagai pembelajaran saat ini 

adalah dengan menyesuaikan pelajaran sejarah dengan bermain peran. 

Model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas IV adalah dengan melakukan 

ujian kecil tentang perjuangan pahlawanan dan mengenal kebudayaan 

daerah.. 

Bapak Alimuddin, guru kelas 5 SD Tirtoyoso 02 Semarang 

berpendapat bahwa model pembelajaran yang sesuai untuk 

menanamkan nilai kepahlawanan bagi siswa kelas V adalah dengan 

menggunakan model bermain peran. Model pembelajaran dalam 

penanaman nilai kepahlawanan yang dapat diterapkan untuk 

menumbuhkan sikap patriotisme pada siswa kelas V adalah dengan 

melaksanakan kedisiplinan dalam kegiatan sehari-hari. Model 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk 

penanaman nilai kepahlawanan bagi siswa kelas V adalah dengan 

pelajaran sejarah dan melatih siswa untuk memiliki sikap patriotisme. 

Cara menyesuaikan antara model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran tersebut dengan silabus, buku ajar, LKS yang digunakan 



 

 

sebagai pembelajaran saat ini adalah dengan menyesuaikan kegiatan 

sehari-hari dengan kedisiplinan siswa. Model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil tes bagi 

siswa kelas V adalah dengan melakukan tes kecil tentang perjuangan 

pahlawanan dan tanggung jawab dalam belajar. 

Bapak Joko Susanto, guru kelas 6 SD Tirtoyoso 02 

Semarangmengatakan bahwa  model pembelajaran yang sesuai untuk 

menanamkan nilai kepahlawanan bagi siswa kelas VI adalah dengan 

menggunakan model dramatisasi. Model pembelajaran dalam 

penanaman nilai kepahlawanan yang dapat diterapkan untuk 

menumbuhkan sikap patriotisme pada siswa kelas VI adalah dengan 

memberikan tanggung jawab dalam pekerjaan rumah. Model 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk 

penanaman nilai kepahlawanan bagi siswa kelas VI adalah dengan 

memberikan tugas dan melatih kedisiplinan siswa daam belajar. Cara 

menyesuaikan antara model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran tersebut dengan silabus, buku ajar, LKS yang digunakan 

sebagai pembelajaran saat ini adalah dengan menyesuaikan pelajaran 

yang dapat meningkatkan sikap patriotisme dan tanggung jawab siswa 

dan model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas VI adalah dengan melakukan 

tes kecil dan tugas pekerjaan rumah tentang perjuangan pahlawanan. 



 

 

Wawancara dengan Bapak Subagyo, Bapak Aminuddin dan Bapak 

Jojo Susanto tanggal 24 Mei 2008) 

g) SD Muhammadiyah 04 Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru di 

Sekolah Dasar Muhammadiyah 04 Semarang diperoleh informasi 

mengenai model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

sebagai berikut: 

Ibu Siti. C, guru kelas 4 SD Muhammadiyah 04 Semarang mengatakan 

bahwa model pembelajaran yang sesuai untuk menanamkan nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas IV adalah dengan menceritakan nilai 

kepahlawanan dan observasi langsung ke tempat bersejarah. Model 

pembelajaran dalam penanaman nilai kepahlawanan yang dapat 

diterapkan untuk menumbuhkan sikap patriotisme pada siswa kelas IV 

adalah dengan menerapkan observasi langsung dan cerita supaya 

menumbuhkan sikap patriotisme pada anak. Model penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk penanaman nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas IV adalah disusun dengan vertikal, cara 

menyesuaikan antara model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran tersebut dengan silabus, buku ajar, LKS yang digunakan 

sebagai pembelajaran saat ini adalah dengan menyusun RPP per sub 

tema yang sesuai dengan silabus, buku ajar dan LKS. Sedangkan 

model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas IV adalah dengan RPP yang 



 

 

dijelaskan langkah-langkah kegiatannya tersebut kemudian disesuaikan 

dengan keadaan dan situasi sehingga anak didik dapat memahami 

pelajaran yang kita sampaikan.( Wawancara dengan Ibu Siti C tanggal 

26 Mei 2008) 

Bapak Ari. K. S, guru kelas 5 SD Muhammadiyah 04 

Semarangmemberikan pendapat  model pembelajaran yang sesuai 

untuk menanamkan nilai kepahlawanan bagi siswa kelas V adalah 

dengan observasi langsung ke tempat-tempat bersejarah. Model 

pembelajaran dalam penanaman nilai kepahlawanan yang dapat 

diterapkan untuk menumbuhkan sikap patriotisme pada siswa kelas V 

adalah dengan menerapkan observasi langsung dan cerita supaya 

mendorong anak didik untuk mencontohnya. Model penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk penanaman nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas V adalah dengan memberikan cerita 

pahlawanan dan menunjukkan bukti perjuangan dengan studi ke 

museum. Cara menyesuaikan antara model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran tersebut dengan silabus, buku ajar, LKS 

yang digunakan sebagai pembelajaran saat ini adalah dengan 

menyesuaikannya dengan kegiatan belajar sehari-hari. Model 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas V adalah dengan melakukan 

tes dan tugas penyusunan laporan tentang kepahlawanan yang didapat 



 

 

dari studi ke museum.( Wawancara dengan Bapak Ari K. S tanggal 26 

Mei 2008) 

Bapak Mursihno, guru kelas 6 SD Muhammadiyah 04 Semarang 

memberipakan pendapat bahwa model pembelajaran yang sesuai untuk 

menanamkan nilai kepahlawanan bagi siswa kelas VI adalah dengan 

memberikan tugas untuk membaca buku-buku bersejarah/IPS. Model 

pembelajaran dalam penanaman nilai kepahlawanan yang dapat 

diterapkan untuk menumbuhkan sikap patriotisme pada siswa kelas VI 

adalah dengan observasi langsung ke tempat-tempat bersejarah. Model 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk 

penanaman nilai kepahlawanan bagi siswa kelas VI adalah dengan 

memberikan tugas dan melatih kedisiplinan siswa dalam belajar. Cara 

penyesuaian antara model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan pembelajaran dengan silabus, buku ajar, LKS yang 

digunakan sebagai pembelajaran saat ini.  Model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil tes bagi 

siswa kelas VI adalah dengan menyusun model RPP disesuaikan 

kurikulum yang ada.(Wawancara dengan Bapak Mursihno tanggal 26 

Mei 2008) 

h) SD Xaverius 01 Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru di 

Sekolah Dasar Xaverius 01 Semarang diperoleh tanggapan mengenai 

model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut: 



 

 

Menurut Bapak Candra Wibowo, guru kelas 4 SD Xaverius 01 

Semarang model pembelajaran yang sesuai untuk menanamkan nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas IV adalah dengan drama atau dialog 

dalam cerita. Model pembelajaran dalam penanaman nilai 

kepahlawanan yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan sikap 

patriotisme pada siswa kelas IV adalah dengan praktek langsung. 

Sedangkan model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

baik untuk penanaman nilai kepahlawanan bagi siswa kelas IV adalah 

dengan pemahaman tentang tokoh pahlawanan, siswa meragakan 

tokoh pahlawanan tersebut, peran serta siswa yang lain dan evaluasi. 

Cara menyesuaikan antara model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran tersebut dengan silabus, buku ajar, LKS yang digunakan 

sebagai pembelajaran saat ini adalah dengan mengambil tema dalam 

silabus dan mencocokkan dengan buku ajar lalu dievaluasi melalui 

LKS. Model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas IV adalah dengan alat 

peraga.  

Menurut Agnes Ayunita, guru kelas V SD Xaverius 01 Semarang 

model pembelajaran yang sesuai untuk menanamkan nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas V adalah dengan drama, dialog dalam 

cerita. Model pembelajaran dalam penanaman nilai kepahlawanan 

yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan sikap patriotisme pada 

siswa kelas V adalah dengan praktek langsung melalui tindakan. 



 

 

Adapun model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

baik untuk penanaman nilai kepahlawanan bagi siswa kelas V adalah 

dengan pemahaman tentang tokoh pahlawanan, siswa memperagakan 

tokoh tersebut, peran serta siswa yang lain dan dilakukan evaluasi. 

Cara menyesuaikan antara model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran tersebut dengan silabus, buku ajar, LKS yang digunakan 

sebagai pembelajaran saat ini adalah dengan mengambil tema atau 

pokok bahasan dalam silabus kemudian mencari materi 

(kepahlawanan) dalam buku penunjang (buku ajar) dan untuk evaluasi 

siswa diminta untuk mengerjakan LKS. Model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil tes bagi 

siswa kelas V adalah dengan alat peraga agar siswa mudah mengingat 

dan memahami 

Stefanus Setiawan, guru kelas 6 SD Xaverius 01 Semarang 

berpendapat bahwa model pembelajaran yang sesuai untuk 

menanamkan nilai kepahlawanan bagi siswa kelas VI adalah dengan 

memberikan tugas untuk membaca buku-buku bersejarah/IPS. Model 

pembelajaran dalam penanaman nilai kepahlawanan yang dapat 

diterapkan untuk menumbuhkan sikap patriotisme pada siswa kelas VI 

adalah dengan observasi langsung ke tempat-tempat bersejarah. Model 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk 

penanaman nilai kepahlawanan bagi siswa kelas VI adalah dengan 

memberikan tugas dan melatih kedisiplinan siswa daam belajar. 



 

 

Adapun cara menyesuaikan antara model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran dan pembelajaran dilakukan dengan silabus, 

buku ajar, LKS yang digunakan sebagai pembelajaran pada saat ini. 

Model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas VI adalah dengan menyusun 

model RPP disesuaikan kurikulum yang ada. ( Wawancara dengan  

Bapak Candra Wibowo, Ibu Agnes Ayunita dan Bapak Stevanus 

Setiawan tanggal 27 Mei 2008)  

i) SD Xaverius 02 Semarang  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru 

kelas IV,V,dan VI di Sekolah Dasar Xaverius 02 Semarang diperoleh 

tanggapan mengenai model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran sebagai berikut: 

Menurut pendapat Ibu Dewi Wulandari, guru kelas 4 SD Xaverius 02 

Semarang model pembelajaran yang sesuai untuk menanamkan nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas IV adalah dengan dramatisasi atau 

bermain peran tentang perjuangan pahlawan. Model pembelajaran 

dalam penanaman nilai kepahlawanan yang dapat diterapkan untuk 

menumbuhkan sikap patriotisme pada siswa kelas IV adalah dengan 

pembelajaran di luar sekolah, ke museum. Model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk penanaman nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas IV adalah dengan memberikan 

pelajaran sejarah .Cara menyesuaikan antara model penyusunan 



 

 

rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut dilakukan dengan silabus, 

buku ajar, LKS yang digunakan sebagai pembelajaran saat ini adalah 

menyesuaikan pelajaran sejarahdengan memberikan tugas dan bermain 

peran. Model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas IV adalah dengan 

memperbanyak ceramah tentang perjuangan pahlawanan. 

Berdasarkan penuturan Bapak  Didik Haryadi, guru kelas 5 SD 

Xaverius 02 Semarang model pembelajaran yang sesuai untuk 

menanamkan nilai kepahlawanan bagi siswa kelas V adalah dengan 

menggunakan model diskusi. Model pembelajaran dalam penanaman 

nilai kepahlawanan yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan sikap 

patriotisme pada siswa kelas V adalah dengan melaksanakan diskusi 

kelompok tentang sejarah perjuangan. Model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk penanaman nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas V adalah dengan model rencana 

penyusunan pembelajaran KTSP. Adapun cara penyesuaian antara 

model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut dengan 

silabus, buku ajar, LKS yang digunakan sebagai pembelajaran saat ini 

adalah menyesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar pada buku dasar KTSP. Model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas V 

adalah dengan mengadakan tes kecil dan diskusi kelompok. 



 

 

Ibu Desi Frihandini, guru kelas 6 SD Xaverius 02 Semarang 

berpendapat model pembelajaran yang sesuai untuk menanamkan nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas VI adalah dengan menggunakan model 

dramatisasi. Model pembelajaran dalam penanaman nilai 

kepahlawanan yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan sikap 

patriotisme pada siswa kelas VI adalah dengan memberikan tanggung 

jawab dalam pekerjaan rumah. Model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk penanaman nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas VI adalah dengan memberikan tugas 

dan melatih kedisiplinan siswa daam belajar. Cara menyesuaikan 

antara model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut 

dengan silabus, buku ajar, LKS yang digunakan sebagai pembelajaran 

saat ini adalah dengan menyesuaikan pelajaran yang dapat 

meningkatkan sikap patriotisme dan tanggung jawab siswa. Model 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas VI adalah dengan melakukan 

tes kecil dan tugas pekerjaan rumah tentang perjuangan pahlawanan.( 

Wawancara dengan Ibu Dewi Wulandari, Bapak Didik Haryadi dan 

Ibu Desi Frihandini tanggal 27 Mei 2008) 

j) SD Adven Semarang  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru di 

Sekolah Dasar Adven Semarang diperoleh tanggapan mengenai model 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut: 



 

 

Pendapat Ibu Rohininingsih, guru kelas 4 SD Adven Semarang tentang 

model pembelajaran yang sesuai untuk menanamkan nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas IV adalah dengan dramatisasi atau 

bermain peran tentang perjuangan pahlawanan. Model pembelajaran 

dalam penanaman nilai kepahlawanan yang dapat diterapkan untuk 

menumbuhkan sikap patriotisme pada siswa kelas IV adalah dengan 

pembelajaran di luar sekolah, ke museum. Model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk penanaman nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas IV adalah dengan memberikan 

pelajaran sejarah. Cara menyesuaikan antara model penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut dilaksanakan dengan 

silabus, buku ajar, LKS yang digunakan sebagai pembelajaran saat ini 

adalah menyesuaikan pelajaran sejarahdengan memberikan tugas dan 

bermain peran. Model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang dapat meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas IV adalah dengan 

memperbanyak ceramah tentang perjuangan pahlawanan. (Wawancara 

dengan Ibu Rohiningsih tanggal 28 Mei 2008) 

Ibu Suwasti Wulandari, guru kelas 5 SD Adven Semarang berpendapat 

bahwa model pembelajaran yang sesuai untuk menanamkan nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas V adalah dengan menggunakan model 

diskusi. Model pembelajaran dalam penanaman nilai kepahlawanan 

yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan sikap patriotisme pada 

siswa kelas V adalah dengan melaksanakan diskusi kelompok tentang 



 

 

sejarah perjuangan. Model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang baik untuk penanaman nilai kepahlawanan bagi 

siswa kelas V adalah dengan model rencana penyusunan pembelajaran 

KTSP. Cara menyesuaikan antara model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran tersebut dengan silabus, buku ajar, LKS 

yang digunakan sebagai pembelajaran saat ini adalah menyesuaikan 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada buku dasar 

KTSP.  Model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas V adalah dengan 

mengadakan tes kecil dan diskusi kelompok  

Ibu Tri Tasyanti, guru kelas 6 SD Adven Semarang berpendapat bahwa 

model pembelajaran yang sesuai untuk menanamkan nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas VI adalah dengan menggunakan model 

dramatisasi. Model pembelajaran dalam penanaman nilai 

kepahlawanan yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan sikap 

patriotisme pada siswa kelas VI adalah dengan memberikan tanggung 

jawab dalam pekerjaan rumah Model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang baik untuk penanaman nilai kepahlawanan bagi 

siswa kelas VI adalah dengan memberikan tugas dan melatih 

kedisiplinan siswa daam belajar. Cara menyesuaikan antara model 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut dengan 

silabus, buku ajar, LKS yang digunakan sebagai pembelajaran saat ini 

adalah dengan menyesuaikan pelajaran yang dapat meningkatkan sikap 



 

 

patriotisme dan tanggung jawab siswa. Model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil tes bagi 

siswa kelas VI adalah dengan melakukan tes kecil dan tugas pekerjaan 

rumah tentang perjuangan pahlawanan.( Wawancara dengan Ibu 

Suwasti Wuandari dan Ibu Tri Tasyanti tanggal 27 Mei 2008) 

k) SD Masehi Mlaten Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru 

kelas IV,V dan VI di Sekolah Dasar Masehi Mlaten Semarang 

diperoleh tanggapan mengenai model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran sebagai berikut: 

Ibu Titik Maryati, guru kelas 4 SD Masehi Mlaten 

Semarangmemberikan pendapat bahwa  model pembelajaran yang 

sesuai untuk menanamkan nilai kepahlawanan bagi siswa kelas IV 

adalah dengan metode sosiodrama. Model pembelajaran dalam 

penanaman nilai kepahlawanan yang dapat diterapkan untuk 

menumbuhkan sikap patriotisme pada siswa kelas IV adalah dengan 

mempratekkan dalam kehidupan sehari-hari. Model penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk penanaman nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas IV adalah dengan kegiatan operasional. 

Cara menyesuaikan antara model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran tersebut dengan silabus, buku ajar, LKS yang digunakan 

sebagai pembelajaran saat ini adalah disesuaikan dengan lingkungan 

anak didik Model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 



 

 

dapat meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas IV adalah yang 

sistematis dan operasional. 

Bapak  R.Y.S. Santosa, guru kelas 5 SD Masehi Mlaten Semarang 

memberikan tanggapan: Model pembelajaran yang sesuai untuk 

menanamkan nilai kepahlawanan bagi siswa kelas V adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran karya wisata ke tempat-tempat 

bersejarah, mendatangi dan mewawancarai para pejuang (pelaku 

sejarah).Model pembelajaran dalam penanaman nilai kepahlawanan 

yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan sikap patriotisme pada 

siswa kelas V adalah dengan memasang gambar pahlawanan dalam 

kelas dengan demikian anak selalu diingatkan. Model penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk penanaman nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas V adalah dengan melatih siswa untuk 

memiliki sikap patriotisme dan tanggung jawab. Cara menyesuaikan 

antara model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut 

dengan silabus, buku ajar, LKS yang digunakan sebagai pembelajaran 

saat ini adalah dengan menyesuaikan kegiatan sehari-hari dengan 

pelajaran sejarah. Model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas V 

adalah dengan bermain peran tentang perjuangan pahlawanan. 

Ibu Sudiyati, guru kelas 6 SD Masehi Mlaten Semarang.  

Berpendapat  model pembelajaran yang sesuai untuk menanamkan 

nilai kepahlawanan bagi siswa kelas VI adalah dengan menggunakan 



 

 

model dramatisasi. Model pembelajaran dalam penanaman nilai 

kepahlawanan yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan sikap 

patriotisme pada siswa kelas VI adalah dengan memberikan tanggung 

jawab dalam pekerjaan rumah. Model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk penanaman nilai 

kepahlawanan bagi siswa kelas VI adalah dengan memberikan tugas 

dan melatih kedisiplinan siswa daam belajar. Cara menyesuaikan 

antara model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut 

dengan silabus, buku ajar, LKS yang digunakan sebagai pembelajaran 

saat ini adalah dengan menyesuaikan pelajaran yang dapat 

meningkatkan sikap patriotisme dan tanggung jawab siswa. Model 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil tes bagi siswa kelas VI adalah dengan melakukan 

tes kecil dan tugas pekerjaan rumah tentang perjuangan pahlawanan. 

(Wawancara dengan Ibu Titik Maryati, Bapak R.Y. S Santoso dan Ibu 

Sudiyati tanggal 28 Mei 2008) 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan guru 

kelas IV, guru kelas V dan guru kelas VI mengenai model penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran di Daerah Binaan (Dabin) IV Cabang 

Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

 

 



 

 

Tabel  4.1  
Hasil Wawancara 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah model 

pembelajaran yang 

sesuai (cocok) untuk 

menanamkan nilai 

kepahlawanan bagi 

anak didik 

Menceritakan perjuangan pahlawanan dan observasi 

langsung ke tempat bersejarah 

Mendatangi dan mewawancarai para pejuang (pelaku 

sejarah) 

Penanaman sikap dan nilai kepahlawanan dalam 

kehidupan sehari-hari 

Dimasukkan dalam drama atau dialog dalam cerita 

2. Bagaimanakah model 

pembelajaran dalam 

penanaman nilai 

kepahlawanan 

tersebut dapat 

diterapkan untuk 

menumbuhkan sikap 

patriotisme pada anak 

didik 

Observasi langsung dan bercerita supaya menumbuhkan 

sikap patriotisme pada anak didik 

Dengan memasang gambar pahlawan agar anak didik 

selalu ingat akan perjuangannya 

Pembelajaran di luar sekolah, melihat dan pembelajaran 

di museum perjuangan 

3. Bagaimana model 

penyusunan rencana 

pelaksanaan 

pembelajaran yang 

baik untuk 

penanaman nilai 

kepahlawanan bagi 

anak didik sekarang 

ini 

Memberi contoh menerapkan nilai kepahlawanan secara 

langsung 

Melalui pelajaran sejarah dan mata pelajaran lainnya 

berhubungan dengan nilai kepahlawanan 

Pemahaman tentang tokoh pahlawanan, siswa 

memperagakan tokoh pahlawanan dalam drama yang 

dibantu dengan siswa lain dan mengevaluasi hasil 

penanaman nilai kepahlawanan 

4. Bagaimana cara 

menyesuaikan antara 

model penyusunan 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran tersebut 

dengan silabus, buku 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun per 

sub tema yang sesuai dengan silabus, buku ajar dan 

lembar kerja siswa  

Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sebelum 

mengajar 

Mengambil tema dalam silabus kemudian dicocokkan 



 

 

ajar, LKS yang 

digunakan sebagai 

pembelajaran saat ini 

dengan buku ajar dan dievaluasi melalui lembar kerja 

siswa 

Disesuaikan dengan lingkungan anak didik 

5. Bagaimanakah model 

penyusunan rencana 

pelaksanaan 

pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil 

tes bagi anak didik 

Dalam RPP  dijelaskan langkah-langkah kegiatan, 

dimana langkah tersebut disesuaikan dengan keadaan 

dan situasi sehingga peserta didik dapat memahami 

pelajaran yang kita sampaikan 

Memperbanyak ceramah mengenai pahlawanan dan 

nilai kepahlawanan serta menyediakan alat peraga 

Mengadakan evaluasi terhadap nilai kepahlawanan 

kepada anak didik  

 

 

 Data yang diperoleh melalui studi dokumen mengenai model penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran dalam menanamkan nilai kepahlawanan di 

sekolah dasar yang berada di Daerah Binaan (Dabin) IV Cabang Dinas 

Pendidikan Kecamatan Semarang Timur dijelaskan sebagai berikut:  

 

a) SD Rejosari 01 Semarang 

Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan di Sekolah Dasar Rejosari 

01 Semarang diperoleh hasil bahwa model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran dalam menanamkan nilai kepahlawanan 

ditemukan beberapa dokumen dalam aspek yaitu adanya silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran, buku ajar, lembar kerja siswa, hasil 

tes, absensi dan perpustakaan  

 

 



 

 

b) SD Rejosari 02 Semarang 

Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan di Sekolah Dasar Rejosari 

02 Semarang diperoleh hasil bahwa model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran dalam menanamkan nilai kepahlawanan 

ditemukan beberapa dokumen berupa adanya aspek silabus, buku ajar, 

lembar kerja siswa, hasil tes, absensi, perpustakaan dan media 

pembelajaran              

c) SD Rejosari 03 Semarang 

Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan di Sekolah Dasar Rejosari 

03 Semarang bahwa model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dalam menanamkan nilai kepahlawanan ditemukan 

beberapa dokumen berupa adanya aspek silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, buku ajar, lembar kerja siswa, hasil tes, absensi, 

perpustakaan dan laboratorium  

d) SD Rejosari 04 Semarang 

Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan di Sekolah Dasar Rejosari 

03 Semarang bahwa model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dalam menanamkan nilai kepahlawanan ditemukan 

beberapa dokumen berupa adanya aspek silabus, buku ajar, lembar 

kerja siswa, hasil tes, absensi, perpustakaan, laboratorium dan media 

pembelajaran  

 

 



 

 

e) SD Tirtoyoso 01 Semarang 

Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan di Sekolah Dasar 

Tirtoyoso 01 Semarang bahwa model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dalam menanamkan nilai kepahlawanan ditemukan 

beberapa dokumen berupa adanya aspek silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, buku ajar, lembar kerja siswa, hasil tes, absensi, 

perpustakaan, laboratorium dan media pembelajaran 

f) SD Tirtoyoso 02 Semarang 

Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan di Sekolah Dasar 

Tirtoyoso 02 Semarang bahwa model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dalam menanamkan nilai kepahlawanan ditemukan 

beberapa dokumen berupa adanya aspek silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, buku ajar, lembar kerja siswa, hasil tes, absensi, 

perpustakaan dan media pembelajaran 

g) SD Muhammadiyah 04 Semarang 

Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 04 Semarang bahwa model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran dalam menanamkan nilai kepahlawanan 

ditemukan beberapa dokumen berupa adanya aspek silabus, rencana 

pelaksanaan pembelajaran, buku ajar, lembar kerja siswa, hasil tes, 

absensi, perpustakaan dan media pembelajaran 

 

 



 

 

h) SD Xaverius 01 Semarang 

Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan di Sekolah Dasar Xaverius 

01 Semarang bahwa model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dalam menanamkan nilai kepahlawanan ditemukan 

beberapa dokumen berupa adanya aspek silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, buku ajar, lembar kerja siswa, hasil tes, absensi, 

perpustakaan, laboratorium dan media pembelajaran 

i) SD Xaverius 02 Semarang 

Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan di Sekolah Dasar Xaverius 

02 Semarang bahwa model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dalam menanamkan nilai kepahlawanan ditemukan 

beberapa dokumen berupa adanya aspek silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, buku ajar, lembar kerja siswa, hasil tes, absensi, 

perpustakaan, laboratorium dan media pembelajaran 

j) SD Adven Semarang 

Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan di Sekolah Dasar Adven 

Semarang bahwa model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dalam menanamkan nilai kepahlawanan ditemukan 

beberapa dokumen berupa adanya aspek silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, buku ajar, lembar kerja siswa, hasil tes, absensi, 

perpustakaan, laboratorium dan media pembelajaran 

 

 



 

 

k) SD Masehi Mlaten Semarang 

Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan di Sekolah Dasar Masehi 

Mlaten Semarang bahwa model penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dalam menanamkan nilai kepahlawanan ditemukan 

beberapa dokumen berupa adanya aspek silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, buku ajar, lembar kerja siswa, hasil tes, absensi, 

perpustakaan, laboratorium dan media pembelajaran 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui studi dokumen mengenai 

model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam menanamkan 

nilai kepahlawanan di sekolah dasar yang berada di Daerah Binaan 

(Dabin) IV Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur dapat 

disimpulkan bahwa dokumen-dokumen dalam model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran dalam menanamkan nilai kepahlawanan 

meliputi adanya aspek: 1) Adanya Silabus, 2) Adanya Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 3) Adanya buku ajar, 4) Adanya Lembar 

Kerja Siswa (LKS), 5) Adanya hasil Tes, 6) Adanya Absensi Kehadiran 

Siswa, 7) Tersedianya Perpustakaan dan 8) Tersedianya Media 

Pembelajaran. 

 

4.2.3 Efektifitas Penanaman Nilai Kepahlawanan  

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mengenai 

efektifitas penanaman nilai kepahlawanan di Daerah Binaan (Dabin) IV 



 

 

Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang diperoleh tanggapan 

sebagai berikut: 

a) SD Rejosari 01 Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru di 

Sekolah Dasar Rejosari 01 Semarang diperoleh tanggapan mengenai 

efektifitas penanaman nilai kepahlawanan dijelaskan sebagai berikut: 

 Edi Susanto, guru kelas 1 SD Rejosari 01 Semarang memberikan 

tanggapan  keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif. 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar saling berhubungan dan menunjang, dukungan 

sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah 

dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik sudah baik, 

suasana nyaman untuk belajar mengajar. Pengelolaan waktu, 

keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan berjalan dengan baik dalam kegiatan 

sehari-hari. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik karena diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di 

sekolah dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan sudah baik, 

dimana siswa dilatih untuk menabung. 

 Bapak Agus Pramono, guru kelas 2 SD Rejosari 01 Semarang 

berpendapat bahwa keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran 



 

 

sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlawanan bagi anak didik sudah 

efektif. Sedangkan keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan 

dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar sangat berkaitan, 

berhubungan  dan saling menunjang. Dukungan sumber daya manusia, 

tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman 

nilai kepahlawanan pada anak didik dilakukan dengan belajar yang 

rajin, memperhatikan pelajaran dan tidak ramai di kelas. Sedangkan 

Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk 

meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan dengan dilatih 

berdisiplin dalam segala hal. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga 

mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik 

mengingatkan pada siswa tentang pengorbanan para pahlawanan. 

Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan dengan berlatih menabung dan ikut 

dalam koperasi sekolah. 

 Ibu Naimah, guru kelas 3 SD Rejosari 01 Semarang menambahkan 

keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah untuk 

menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif, karena 

pada pelajaran IPS/Sejarah banyak contoh-contoh jiwa kepahlawanan 

bangsa dari sumpah pemuda sampai kepahlawanan tokoh-tokoh 

perjuangan bangsa. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan 

dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar sangat erat, berkaitan dan 

saling menunjang.Dukungan sumber daya manusia, tempat dan 



 

 

lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik dengan menjaga lingkungan 

pembelajaran agar tetap bersih dan nyaman agar dapat belajar tenang 

dan baik, agar hasilnya memuaskan. Pengelolaan waktu, keterlanjutan 

dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai 

kepahlawanan dengan memperbanyak cerita kepahlawanan, 

sosiodrama, dilatih disiplin dalam segala hal. Sistem sosial dan budaya 

di sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak 

didik  karena dengan sistem sosial budaya tersebut mengingatkan 

siswa pada nilai kepahlawanan dan pengorbanannya untuk bangsa dan 

negara. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam 

mendukung penanaman nilai kepahlawanan dengan siswa diwajibkan 

menabung untuk bekal melanjutkan ke jenjang diatasnya, dilatih 

disiplin dalam belajar agar tercapai cita-citanya.( Wawancara dengan 

Bapak Edi Susanto,Agus Pramono dan Ibu Naimah tanggal 23 Mei 

2008). 

 Bapak Heru Jatmiko, guru kelas 4 SD Rejosari 01 Semarang 

berpendapat keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlawanan bagi anak didik sudah 

efektif, tetapi belum maksimal karena harus didukung dari berbagai 

bidang. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata 

pelajaran IPS di sekolah dasar ada keterkaitan, nilai kepahlawnan 

materi yang paling banyak ada pada sejarah dan pelajaran sejarah 



 

 

masuk pelajaran IPS. Dukungan sumber daya manusia, tempat dan 

lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik harus lebih baik dan memadai. 

Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk 

meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan dengan menambah 

waktu pelajaran. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik namun banyak 

mengalami kesulitan. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah 

dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan harus memadai. 

 Bapak Lilik Sugiyanto, guru kelas 5 SD Rejosari 01 Semarang 

Memberikan pendapat keefektifan pembelajaran IPS khususnya 

pelajaran sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak 

didik sudah efektif tetapi belum maksimal karena harus didukung dari 

berbagai bidang. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan 

dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar saling berhubungan, nilai 

kepahlawanan materi yang paling banyak ada pada sejarah dan 

pelajaran sejarah masuk pelajaran IPS. Dukungan sumber daya 

manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah dalam 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik harus lebih baik dan 

memadai. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

dengan menambah waktu. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga 

mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik, namun 



 

 

sistem sosial dan budaya sangat berbeda-beda bagi anak didik sehingga 

banyak mengalami kesulitan. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di 

sekolah dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan harus 

memadai. 

 Ibu Supartinah, guru kelas 6 SD Rejosari 01 Semarang 

mengemukakan keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran 

sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah 

efektif. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata 

pelajaran IPS di sekolah dasar sangat berkaitan dan saling menunjang. 

Dukungan sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran 

di sekolah dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik 

dengan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Pengelolaan waktu, 

keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan dengan dilatih disiplin dalam segala 

hal. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung penanaman 

nilai kepahlawanan pada anak didik mengingatsiswa pada pengorbanan 

para pahlawanan untuk bangsa dan negara. Perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan ditunjukkan dengan siswa dilatih untuk membiasakan 

menabung.( Wawancara dengan Bapak Heru Jatmiko, Bapak Lilik 

Sugiyanto dan Ibu Supartinah tanggal 23 Mei 2008) 

 

 



 

 

b) SD Rejosari 02 Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru di 

Sekolah Dasar Rejosari 02 Semarang diperoleh tanggapan mengenai 

efektifitas penanaman nilai kepahlawanan dijelaskan sebagai berikut: 

 Ibu  Sri Kisyati, guru kelas 1 SD Rejosari 02 Semarang 

berpendapat keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif, 

sebab dengan memahami pembelajaran IPS dapat memupuk rasa cinta 

tanah air, negara dan bangsa. Keterkaitan atau hubungan nilai 

kepahlawanan dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar ada 

kaitannya antara mata pelajaran IPS dengan nilai kepahlawanan. 

Dukungan sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran 

di sekolah dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik 

sudah baik, hanya masih ada masyarakat yang kurang bisa menghargai 

nilai kepahlawanan. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

belum terlaksana secara maksimal. Sistem sosial dan budaya di 

sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak 

didik karena dengan menanamkan sikap sosial budaya di sekolah dapat 

memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan sudah sangat baik, siswa mengenal masalah jual beli, 

koperasi dan menabung. 



 

 

 Ibu Sri Margiyanti, guru kelas 2 SD Rejosari 02 Semarang 

berpendapat keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif. 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar berkaitan dan saling menunjang. Dukungan 

sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah 

dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik sudah 

mendukung. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

dengan melatih siswa disiplin dalam segala hal. Sistem sosial dan 

budaya di sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan 

pada anak didik mengingat siswa pada pengorbanan para pahlawanan 

untuk bangsa dan negara. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di 

sekolah dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan sudah baik, 

siswa dilatih untuk membiasakan menabung dan hidup hemat.  

 Woro Sudiyarni, guru kelas 3 SD Rejosari 02 Semarang 

memberikan tanggapan keefektifan pembelajaran IPS khususnya 

pelajaran sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak 

didik sudah efektif, karena pada pelajaran IPS/Sejarah banyak contoh-

contoh jiwa kepahlawanan bangsa dari sumpah pemuda sampai 

kepahlawanan tokoh-tokoh perjuangan bangsa. Keterkaitan atau 

hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran IPS di sekolah 

dasar sangat erat, berkaitan dan saling menunjang. Dukungan sumber 



 

 

daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah dalam 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik dengan menjaga 

lingkungan pembelajaran agar tetap bersih dan nyaman agar dapat 

belajar tenang dan baik, agar hasilnya memuaskan .Pengelolaan waktu, 

keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan dengan memperbanyak cerita 

kepahlawanan, sosiodrama, dilatih disiplin dalam segala hal. Sistem 

sosial dan budaya di sekolah juga mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik  karena dengan sistem sosial budaya 

tersebut mengingatkan siswa pada nilai kepahlawanan dan 

pengorbanannya untuk bangsa dan negara. Perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan dengan siswa diwajibkan menabung untuk bekal 

melanjutkan ke jenjang diatasnya, dilatih disiplin dalam belajar agar 

tercapai cita-citanya. ( Wawancara dengan Ibu Sri Kisyati, Ibu Sri 

Margiyanti dan Ibu Woro Sudiyarni tanggal 23 Mei 2008) 

 Sri Surachmi, guru kelas 4 SD Rejosari 02 Semarang mengatakan 

bahwa keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlawanan bagi anak didik sudah 

efektif. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata 

pelajaran IPS di sekolah dasar sangat berkaitan, berhubungan  dan 

saling menunjang. Dukungan sumber daya manusia, tempat dan 

lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai 



 

 

kepahlawanan pada anak didik dengan belajar yang rajin, 

memperhatikan pelajaran dan tidak ramai di kelas. Pengelolaan waktu, 

keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan dengan dilatih berdisiplin dalam segala 

hal. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung penanaman 

nilai kepahlawanan pada anak didik mengingat siswa pada 

pengorbanan para pahlawanan. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di 

sekolah dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan dengan 

berlatih menabung dan ikut dalam koperasi sekolah. 

 Menurut Samidi, guru kelas 5 SD Rejosari 02 Semarang 

keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah untuk 

menumbuhkan nilai kepahlawanan bagi anak didik sudah efektif 

karena pada mata pelajaran IPS sejarah banyak contoh-contoh jiwa 

pahlawanan bangsa. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan 

dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar saling menunjang dan 

sangat erat sekali. Dukungan sumber daya manusia, tempat dan 

lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik dengan menjaga lingkungan 

pembelajaran agar tetap bersih dan nyaman supaya dapat belajar dengn 

nyaman. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

dengan memperbanyak bermain peran (sosiodrama) diharuskan 

disiplin dalam segala hal.Sistem sosial dan budaya di sekolah juga 



 

 

mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik karena 

dengan sistem sosial budaya mengingatkan siswa pada nilai-nilai 

kepahlawanan. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam 

mendukung penanaman nilai kepahlawanan ditunjukkan dengan siswa 

diwajibkan menabung untuk biaya yang sangat mendesak. 

 Menurut  Sri Muwarti guru kelas 6 SD Rejosari 02 Semarang 

keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah untuk 

menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif. 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar sangat berkaitan dan saling menunjang. 

Dukungan sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran 

di sekolah dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik 

dengan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Pengelolaan waktu, 

keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan dengan dilatih disiplin dalam segala 

hal. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung penanaman 

nilai kepahlawanan pada anak didik mengingatsiswa pada pengorbanan 

para pahlawanan untuk bangsa dan negara. Perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan ditunjukkan dengan siswa dilatih untuk membiasakan 

menabung.(Wawancara dengan Ibu Sri  Surachmi,Bapak Samidi dan  

Sri Murwati tanggal 23 Mei 2008)  

 



 

 

c) SD Rejosari 03 Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru di 

kelas 1 sampai 6 Sekolah Dasar Rejosari 03 Semarang diperoleh 

tanggapan mengenai efektifitas penanaman nilai kepahlawanan 

dijelaskan sebagai berikut: 

 Rahayu Setiyaningsih, guru kelas 1 SD Rejosari 03 Semarang 

mengatakan keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif. 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar saling berhubungan dan menunjang. Dukungan 

sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah 

dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik sudah baik, 

suasana nyaman untuk belajar mengajar. Pengelolaan waktu, 

keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan berjalan dengan baik dalam kegiatan 

sehari-hari. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik karena diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di 

sekolah dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan sudah baik, 

dimana siswa dilatih untuk menabung.  

 Menurut Sri Wulan, guru kelas 2 SD Rejosari 03 Semarang 

keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah untuk 

menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif. 



 

 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar sangat berkaitan, berhubungan  dan saling 

menunjang. Dukungan sumber daya manusia, tempat dan lingkungan 

pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai kepahlawanan pada 

anak didik dengan belajar yang rajin, memperhatikan pelajaran dan 

tidak ramai di kelas. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

dengan dilatih berdisiplin dalam segala hal. Sistem sosial dan budaya 

di sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak 

didik mengingat siswa pada pengorbanan para pahlawanan. Perilaku 

ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman 

nilai kepahlawanan dengan berlatih menabung dan ikut dalam koperasi 

sekolah.  

 Ibu Retno, guru kelas 3 SD Rejosari 03 Semarang mengatakan 

bahwa tingkat  keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran 

sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah 

efektif, karena pada pelajaran IPS/Sejarah banyak contoh-contoh jiwa 

kepahlawanan bangsa dari sumpah pemuda sampai kepahlawanan 

tokoh-tokoh perjuangan bangsa. Keterkaitan atau hubungan nilai 

kepahlawanan dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar sangat erat, 

berkaitan dan saling menunjang. Dukungan sumber daya manusia, 

tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman 

nilai kepahlawanan pada anak didik dengan menjaga lingkungan 



 

 

pembelajaran agar tetap bersih dan nyaman agar dapat belajar tenang 

dan baik, agar hasilnya memuaskan. Pengelolaan waktu, keterlanjutan 

dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai 

kepahlawanan dengan memperbanyak cerita kepahlawanan, 

sosiodrama, dilatih disiplin dalam segala hal. 

Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik  karena dengan sistem sosial budaya 

tersebut mengingatkan siswa pada nilai kepahlawanan dan 

pengorbanannya untuk bangsa dan negara. Perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan dengan siswa diwajibkan menabung untuk bekal 

melanjutkan ke jenjang diatasnya, dilatih disiplin dalam belajar agar 

tercapai cita-citanya.(Wawancara dengan Ibu Rahayu Setiyaningsih, 

Sri Wulan dan Retno tanggal 23 Mei 2008) 

 Ismoyowati, guru kelas 4 SD Rejosari 03 Semarang Memberikan 

tanggapan keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif. 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar berkaitan dan saling menunjang. Dukungan 

sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah 

dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik sudah 

mendukung. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 



 

 

dengan melatih siswa disiplin dalam segala hal.  Sistem sosial dan 

budaya di sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan 

pada anak didik mengingat siswa pada pengorbanan para pahlawanan 

untuk bangsa dan negara. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di 

sekolah dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan sudah baik, 

siswa dilatih untuk membiasakan menabung dan hidup hemat.  

  Magdalena Lilik S, guru kelas 5 SD Rejosari 03 Semarang 

memberikan tanggapan bahwa tingkat keefektifan pembelajaran IPS 

khususnya pelajaran sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan 

bagi anak didik sudah efektif tetapi belum maksimal karena harus 

didukung dari berbagai bidang. Keterkaitan atau hubungan nilai 

kepahlawanan dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar saling 

berhubungan, nilai kepahlawanan materi yang paling banyak ada pada 

sejarah dan pelajaran sejarah masuk pelajaran IPS. Dukungan sumber 

daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah dalam 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik harus lebih baik dan 

memadai. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

dengan menambah waktu. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga 

mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik, namun 

sistem sosial dan budaya sangat berbeda-beda bagi anak didik sehingga 

banyak mengalami kesulitan. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di 



 

 

sekolah dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan harus 

memadai.  

 Bapak Sudaryanto, guru kelas 6 SD Rejosari 03 Semarang 

berpendapat bahwa keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran 

sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik belum 

efektif. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata 

pelajaran IPS di sekolah dasar kurang berkaitan karena nilai 

kepahlawnan hanya merupakan bagian dari pelajaran IPS. Dukungan 

sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah 

dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik cukup baik. 

Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk 

meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan dengan menambah 

waktu karena waktu kurang, hal ini dikarenakan beban pembelajaran 

kepahlawanan waktu sedikit. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga 

mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik sudah 

mendukung dengan pemberian tugas, contoh menolong orang lain. 

Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan belum mendukung.( Wawancara 

dengan Ibu Ismoyowati, Magdalena Lilik dan Bapak Sudaryanto 

tanggal 23 Mei 2008)  

 

 

 



 

 

d) SD Rejosari 04 Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru di 

Sekolah Dasar Rejosari 04 Semarang diperoleh tanggapan mengenai 

efektifitas penanaman nilai kepahlawanan dijelaskan sebagai berikut: 

Bapak Sri Slamet, guru kelas 1 SD Rejosari 04 Semarang 

mengatakan bahwa keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran 

sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik belum 

efektif, karena kelas 1 belum ada pelajaran sejarah.  Keterkaitan atau 

hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran IPS di sekolah 

dasar ada karena pelajaran sejarah masuk pelajaran IPS. Dukungan 

sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah 

dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik harus lebih baik 

dan mendukung. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

dengan memberikan waktu tambahan. Sistem sosial dan budaya di 

sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak 

didik namun sistem sosial  dan budaya anak berbeda sehingga sulit 

dalam penanaman nilai  kepahlawanan. Perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan harus memadai.. 

 Ibu Zulaicha, guru kelas 2 SD Rejosari 04 Semarang berpendapat 

bahwa keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik belum efektif 



 

 

karena di kelas 2 belum ada mata pelajaran IPS khususnya sejarah. 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar ada keterkaitan hubungan karena khususnya 

pelajaran sejarah masuk dalam pelajaran IPS. Dukungan sumber daya 

manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah dalam 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik dengan selalu 

ditanamkan jiwa dan semangat patriotik kepahlawanan, salah satu 

contohnya dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Pengelolaan 

waktu, keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan dengan terus berusaha mengenang 

jasa-jasa pahlawanan serta melanjutkan perjuangan dengan belajar 

yang giat dan waktu ditambah. Sistem sosial dan budaya di sekolah 

juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik 

walaupun sistem sosial dan budaya berbeda, jadi penanamannya bisa  

dengan cara menyanyikan lagu-lagu nasional. Perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan harus sesuai dan mendukung. 

 Endang Sri Rumwani, guru kelas 3 SD Rejosari 04 Semarang 

mengatakan keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif, 

tetapi belum maksimal karena harus didukung dari berbagai bidang. 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar ada keterkaitan karena nilai kepahlawanan terdiri 



 

 

atas pengetahuan sosial serta sejarah yang mencakup proses 

perkembangan masyarakat dari masa lalu hingga masa kini. Dukungan 

sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah 

dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik harus lebih baik 

dan memadai. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

karena waktunya terlalu sedikit sehingga perlu ditambah. Sistem sosial 

dan budaya di sekolah belum mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik karena sistem sosial budaya anak didik 

berbeda-beda sehingga banyak mengalami kesulitan. Perilaku ekonomi 

dan kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan belum memadai dan harus lebih ditingkatkan 

lagi.(Wawancara dengan Bapak Sri Slamet,Ibu Zulaicha dan Endang 

Sri R tanggal 23 Mei 2008)  

 Sri Mulyaningsih, guru kelas 4 SD Rejosari 04 Semarang 

mengatakan bahwa tingkat keefektifan pembelajaran IPS khususnya 

pelajaran sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak 

didik sudah efektif, tetapi belum maksimal karena harus didukung dari 

berbagai bidang. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan 

dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar ada keterkaitan, nilai 

kepahlawnan materi yang paling banyak ada pada sejarah dan 

pelajaran sejarah masuk pelajaran IPS. Dukungan sumber daya 

manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah dalam 



 

 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik harus lebih baik dan 

memadai. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

dengan menambah waktu pelajaran. Sistem sosial dan budaya di 

sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak 

didik namun banyak mengalami kesulitan. Perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan harus memadai.  

 Ibu Sri Martani Triandayani, guru kelas 5 SD Rejosari 04 

Semarang mengatakan keefektifan pembelajaran IPS khususnya 

pelajaran sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlawanan bagi anak 

didik sudah efektif, tetapi belum maksimal karena harus didukung dari 

berbagai bidang. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan 

dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar ada keterkaitan, nilai 

kepahlawnan materi yang paling banyak ada pada sejarah dan 

pelajaran sejarah masuk pelajaran IPS. Dukungan sumber daya 

manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah dalam 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik harus lebih baik dan 

memadai. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

dengan menambah waktu pelajaran. Sistem sosial dan budaya di 

sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak 

didik namun banyak mengalami kesulitan. Perilaku ekonomi dan 



 

 

kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan harus memadai.  

 Bapak Hartanto, guru kelas 6 SD Rejosari 04 Semarang 

memberikan tanggapan keefektifan pembelajaran IPS khususnya 

pelajaran sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak 

didik sudah efektif. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan 

dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar sangat berkaitan dan saling 

menunjang. Dukungan sumber daya manusia, tempat dan lingkungan 

pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai kepahlawanan pada 

anak didik dengan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Pengelolaan 

waktu, keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan dengan dilatih disiplin dalam segala 

hal. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung penanaman 

nilai kepahlawanan pada anak didik mengingat siswa pada 

pengorbanan para pahlawanan untuk bangsa dan negara. Perilaku 

ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman 

nilai kepahlawanan ditunjukkan dengan siswa dilatih untuk 

membiasakan menabung.( Wawancara dengan Ibu Sri Mulyaningsih, 

Sri Murtani T dan Bapak Hartanto tanggal 23 Mei 2008) 

e) SD Tirtoyoso 01 Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru 

kelas 1 sampai 6 di Sekolah Dasar Tirtoyoso 01 Semarang diperoleh 



 

 

tanggapan mengenai efektifitas penanaman nilai kepahlawanan 

dijelaskan sebagai berikut: 

Bapak Riyanto, guru kelas 1 SD Tirtoyoso 01 Semarang 

mengatakan bahwa keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran 

sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah 

efektif, sebab dengan memahami pembelajaran IPS dapat memupuk 

rasa cinta tanah air, negara dan bangsa. Keterkaitan atau hubungan 

nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar ada 

kaitannya antara mata pelajaran IPS dengan nilai kepahlawanan. 

Dukungan sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran 

di sekolah dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik 

sudah baik, hanya masih ada masyarakat yang kurang bisa menghargai 

nilai kepahlawanan.Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

belum terlaksana secara maksimal.Sistem sosial dan budaya di sekolah 

juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik 

karena dengan menanamkan sikap sosial budaya di sekolah dapat 

memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan sudah sangat baik, siswa mengenal masalah jual beli, 

koperasi dan menabung.  

 Bapak Ardiansyah, guru kelas 2 SD Tirtoyoso 01 Semarang 

mengatakan tingkat keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran 



 

 

sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah 

efektif. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata 

pelajaran IPS di sekolah dasar berkaitan dan saling menunjang. 

Dukungan sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran 

di sekolah dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik 

sudah mendukung. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

dengan melatih siswa disiplin dalam segala hal. Sistem sosial dan 

budaya di sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan 

pada anak didik mengingat siswa pada pengorbanan para pahlawanan 

untuk bangsa dan negara. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di 

sekolah dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan sudah baik, 

siswa dilatih untuk membiasakan menabung dan hidup hemat.  

 Menurut Listyo Muryanti, guru kelas 3 SD Tirtoyoso 01 Semarang 

keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah untuk 

menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif, karena 

pada pelajaran IPS/Sejarah banyak contoh-contoh jiwa kepahlawanan 

bangsa dari sumpah pemuda sampai kepahlawanan tokoh-tokoh 

perjuangan bangsa. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan 

dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar sangat erat, berkaitan dan 

saling menunjang. Dukungan sumber daya manusia, tempat dan 

lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik dengan menjaga lingkungan 



 

 

pembelajaran agar tetap bersih dan nyaman agar dapat belajar tenang 

dan baik, agar hasilnya memuaskan. Pengelolaan waktu, keterlanjutan 

dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai 

kepahlawanan dengan memperbanyak cerita kepahlawanan, 

sosiodrama, dilatih disiplin dalam segala hal. Sistem sosial dan budaya 

di sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak 

didik  karena dengan sistem sosial budaya tersebut mengingatkan 

siswa pada nilai kepahlawanan dan pengorbanannya untuk bangsa dan 

negara. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam 

mendukung penanaman nilai kepahlawanan dengan siswa diwajibkan 

menabung untuk bekal melanjutkan ke jenjang diatasnya, dilatih 

disiplin dalam belajar agar tercapai cita-citanya.(Wawancara dengan 

Bapak Riyanto, Ardiansyah dan Ibu Lisyo Muryani tanggal 24 Mei 

2008)  

 Menurut pendapat J. Pramudja, guru kelas 4 SD Tirtoyoso 01 

Semarang keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif.  

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar berkaitan dan saling menunjang. Dukungan 

sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah 

dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik sudah 

mendukung. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 



 

 

dengan melatih siswa disiplin dalam segala hal. Sistem sosial dan 

budaya di sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan 

pada anak didik mengingat siswa pada pengorbanan para pahlawanan 

untuk bangsa dan negara. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di 

sekolah dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan sudah baik, 

siswa dilatih untuk membiasakan menabung dan hidup hemat.  

 Ibu Siti Muntamah, guru kelas 5 SD Tirtoyoso 01 Semarang 

mengatakan bahwa keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran 

sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah 

efektif tetapi belum maksimal karena harus didukung dari berbagai 

bidang. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata 

pelajaran IPS di sekolah dasar saling berhubungan, nilai kepahlawanan 

materi yang paling banyak ada pada sejarah dan pelajaran sejarah 

masuk pelajaran IPS.  Dukungan sumber daya manusia, tempat dan 

lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik harus lebih baik dan memadai. 

Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk 

meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan dengan menambah 

waktu. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik, namun sistem sosial 

dan budaya sangat berbeda-beda bagi anak didik sehingga banyak 

mengalami kesulitan.  Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah 

dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan harus memadai.  



 

 

 Bapak Rubiyanto, guru kelas 6 SD Tirtoyoso 01 Semarang 

berpendapat keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlawanan bagi anak didik sudah 

efektif. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata 

pelajaran IPS di sekolah dasar sangat berkaitan dan saling menunjang. 

Dukungan sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran 

di sekolah dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik 

dengan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Pengelolaan waktu, 

keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan dengan dilatih disiplin dalam segala 

hal. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung penanaman 

nilai kepahlawanan pada anak didik mengingatsiswa pada pengorbanan 

para pahlawan untuk bangsa dan negara. Perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan ditunjukkan dengan siswa dilatih untuk membiasakan 

menabung. ( Wawancara dengan Bapak J. Pramudja, Ibu Siti 

Muntamah dan Bapak Rubiyanto tanggal 24 Mei 2008) 

f) SD Tirtoyoso 02 Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru 

kelas 1 sampai 6 di Sekolah Dasar Tirtoyoso 02 Semarang diperoleh 

tanggapan mengenai efektifitas penanaman nilai kepahlawanan 

dijelaskan sebagai berikut: 



 

 

Menurut Bapak  Suryanto, guru kelas 1 SD Tirtoyoso 02 Semarang 

keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah untuk 

menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif, sebab 

dengan memahami pembelajaran IPS dapat memupuk rasa cinta tanah 

air, negara dan bangsa. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan 

dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar ada kaitannya antara mata 

pelajaran IPS dengan nilai kepahlawanan. Dukungan sumber daya 

manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah dalam 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik sudah baik, hanya 

masih ada masyarakat yang kurang bisa menghargai nilai 

kepahlawanan. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

belum terlaksana secara maksimal. Sistem sosial dan budaya di 

sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak 

didik karena dengan menanamkan sikap sosial budaya di sekolah dapat 

memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan sudah sangat baik, siswa mengenal masalah jual beli, 

koperasi dan menabung. 

 Menurut pendapat M.M. Andarwati, guru kelas 2 SD Tirtoyoso 02 

Semarang keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif. 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 



 

 

IPS di sekolah dasar berkaitan dan saling menunjang. Dukungan 

sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah 

dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik sudah 

mendukung. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

dengan melatih siswa disiplin dalam segala hal. Sistem sosial dan 

budaya di sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan 

pada anak didik mengingat siswa pada pengorbanan para pahlawanan 

untuk bangsa dan negara. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di 

sekolah dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan sudah baik, 

siswa dilatih untuk membiasakan menabung dan hidup hemat.  

 Bapak Heri Sudarsono, guru kelas 3 SD Tirtoyoso 02 Semarang 

mengatakan bahwa keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran 

sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah 

efektif, karena pada pelajaran IPS/Sejarah banyak contoh-contoh jiwa 

kepahlawanan bangsa dari sumpah pemuda sampai kepahlawanan 

tokoh-tokoh perjuangan bangsa. Keterkaitan atau hubungan nilai 

kepahlawanan dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar sangat erat, 

berkaitan dan saling menunjang. Dukungan sumber daya manusia, 

tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman 

nilai kepahlawanan pada anak didik dengan menjaga lingkungan 

pembelajaran agar tetap bersih dan nyaman agar dapat belajar tenang 

dan baik, agar hasilnya memuaskan. Pengelolaan waktu, keterlanjutan 



 

 

dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai 

kepahlawanan dengan memperbanyak cerita kepahlawanan, 

sosiodrama, dilatih disiplin dalam segala hal. Sistem sosial dan budaya 

di sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak 

didik  karena dengan sistem sosial budaya tersebut mengingatkan 

siswa pada nilai kepahlawanan dan pengorbanannya untuk bangsa dan 

negara. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam 

mendukung penanaman nilai kepahlawanan dengan siswa diwajibkan 

menabung untuk bekal melanjutkan ke jenjang diatasnya, dilatih 

disiplin dalam belajar agar tercapai cita-citanya.( Wawancara dengan 

Bapak Suryanto, Ibu M.M Andarwati dan Bapak Heri Soedarsono 

tanggal 24 Mei 2008) 

 Menurut Subagyo, guru kelas 4 SD Tirtoyoso 02 Semarang 

keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah untuk 

menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif. 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar berkaitan dan saling menunjang. Dukungan 

sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah 

dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik sudah 

mendukung. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

dengan melatih siswa disiplin dalam segala hal. Sistem sosial dan 

budaya di sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan 



 

 

pada anak didik mengingat siswa pada pengorbanan para pahlawanan 

untuk bangsa dan negara. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di 

sekolah dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan sudah baik, 

siswa dilatih untuk membiasakan menabung dan hidup hemat.   

 Bapak Alimuddin, guru kelas 5 SD Tirtoyoso 02 Semarang 

mengatakan bahwa keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran 

sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah 

efektif, tetapi belum maksimal karena harus didukung dari berbagai 

bidang. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata 

pelajaran IPS di sekolah dasar ada keterkaitan, nilai kepahlawnan 

materi yang paling banyak ada pada sejarah dan pelajaran sejarah 

masuk pelajaran IPS. Dukungan sumber daya manusia, tempat dan 

lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik harus lebih baik dan memadai. 

Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk 

meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan dengan menambah 

waktu pelajaran. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik namun banyak 

mengalami kesulitan. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah 

dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan harus memadai. 

 Menurut Joko Susanto, guru kelas 6 SD Tirtoyoso 02 Semarang 

keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah untuk 

menumbuhkan nilai kepahlawanan bagi anak didik sudah efektif. 



 

 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar sangat berkaitan dan saling menunjang. 

Dukungan sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran 

di sekolah dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik 

dengan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Pengelolaan waktu, 

keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan dengan dilatih disiplin dalam segala 

hal. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung penanaman 

nilai kepahlawanan pada anak didik mengingatsiswa pada pengorbanan 

para pahlawanan untuk bangsa dan negara. Perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan ditunjukkan dengan siswa dilatih untuk membiasakan 

menabung.(Wawancara dengan Bapak Subagyo, Alimudin  dan Joko 

Susanto tanggal 24 Mei 2008)  

g) SD Muhammadiyah 04 Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru 

kelas 1 sampai 6 di Sekolah Dasar Muhammadiyah 04 Semarang 

diperoleh tanggapan mengenai efektifitas penanaman nilai 

kepahlawanan dijelaskan sebagai berikut: 

Ibu Ariyanti, guru kelas 1 SD Muhammadiyah 04 Semarang 

mengemukakan bahwa tingkat keefektifan pembelajaran IPS 

khususnya pelajaran sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan 

bagi anak didik sudah efektif. Keterkaitan atau hubungan nilai 



 

 

kepahlawanan dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar saling 

berhubungan dan menunjang. Dukungan sumber daya manusia, tempat 

dan lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik sudah baik, suasana nyaman untuk 

belajar mengajar. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

berjalan dengan baik dalam kegiatan sehari-hari. Sistem sosial dan 

budaya di sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan 

pada anak didik karena diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan sudah baik, dimana siswa dilatih untuk 

menabung.  

Ibu  Maya Sa`adah, guru kelas 2 SD Muhammadiyah 04 Semarang 

berpendapat bahwa tingkat keefektifan pembelajaran IPS khususnya 

pelajaran sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlawanan bagi anak 

didik sudah efektif. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan 

dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar sangat berkaitan, 

berhubungan  dan saling menunjang. Dukungan sumber daya manusia, 

tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman 

nilai kepahlawanan pada anak didik dengan belajar yang rajin, 

memperhatikan pelajaran dan tidak ramai di kelas. Pengelolaan waktu, 

keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan dengan dilatih berdisiplin dalam segala 



 

 

hal. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung penanaman 

nilai kepahlawanan pada anak didik mengingat siswa pada 

pengorbanan para pahlawanan. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di 

sekolah dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan dengan 

berlatih menabung dan ikut dalam koperasi sekolah.  

 Ibu Yuni Parbawati, guru kelas 3 SD Muhammadiyah 04 Semarang 

mengatakan keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif, 

karena pada pelajaran IPS/Sejarah banyak contoh-contoh jiwa 

kepahlawanan bangsa dari sumpah pemuda sampai kepahlawanan 

tokoh-tokoh perjuangan bangsa. Keterkaitan atau hubungan nilai 

kepahlawanan dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar sangat erat, 

berkaitan dan saling menunjang. Dukungan sumber daya manusia, 

tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman 

nilai kepahlawanan pada anak didik dengan menjaga lingkungan 

pembelajaran agar tetap bersih dan nyaman agar dapat belajar tenang 

dan baik, agar hasilnya memuaskan. Pengelolaan waktu, keterlanjutan 

dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai 

kepahlawanan dengan memperbanyak cerita kepahlawanan, 

sosiodrama, dilatih disiplin dalam segala hal. Sistem sosial dan budaya 

di sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak 

didik  karena dengan sistem sosial budaya tersebut mengingatkan 

siswa pada nilai kepahlawanan dan pengorbanannya untuk bangsa dan 



 

 

negara. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam 

mendukung penanaman nilai kepahlawanan dengan siswa diwajibkan 

menabung untuk bekal melanjutkan ke jenjang diatasnya, dilatih 

disiplin dalam belajar agar tercapai cita-citanya.( Wawancara dengan 

Ibu Ariyanti, Maya Saidah dan Yuni Parbawati tanggal 26 Mei 2007)  

 Menurut penuturan Ibu Siti C, guru kelas 4 SD Muhammadiyah 04 

Semarang keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif, 

tetapi belum maksimal karena harus didukung dari berbagai bidang. 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar ada keterkaitan, nilai kepahlawnan materi yang 

paling banyak ada pada sejarah dan pelajaran sejarah masuk pelajaran 

IPS. Dukungan sumber daya manusia, tempat dan lingkungan 

pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai kepahlawanan pada 

anak didik harus lebih baik dan memadai. Pengelolaan waktu, 

keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan dengan menambah waktu pelajaran. 

Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik namun banyak mengalami kesulitan. 

Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan harus memadai.  

 Bapak Ari. K. S, guru kelas 5 SD Muhammadiyah 04 Semarang 

berpendapat keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 



 

 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif 

karena pada mata pelajaran IPS sejarah banyak contoh-contoh jiwa 

pahlawanan bangsa. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan 

dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar saling menunjang dan 

sangat erat sekali. Dukungan sumber daya manusia, tempat dan 

lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik dengan menjaga lingkungan 

pembelajaran agar tetap bersih dan nyaman supaya dapat belajar dengn 

nyaman. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

dengan memperbanyak bermain peran (sosiodrama) diharuskan 

disiplin dalam segala hal. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga 

mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik karena 

dengan sistem sosial budaya mengingatkan siswa pada nilai-nilai 

kepahlawanan. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam 

mendukung penanaman nilai kepahlawanan ditunjukkan dengan siswa 

diwajibkan menabung untuk biaya yang sangat mendesak  

 Menurut Bapak  Mursihno, guru kelas 6 SD Muhammadiyah 04 

Semarang keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik belum efektif. 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar kurang berkaitan karena nilai kepahlawnan hanya 

merupakan bagian dari pelajaran IPS. Dukungan sumber daya 



 

 

manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah dalam 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik cukup baik. 

Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk 

meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan dengan menambah 

waktu karena waktu kurang, hal ini dikarenakan beban pembelajaran 

kepahlawanan waktu sedikit.  Sistem sosial dan budaya di sekolah juga 

mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik sudah 

mendukung dengan pemberian tugas, contoh menolong orang lain. 

Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan belum mendukung. ( Wawancara 

dengan Ibu Siti C, Bapak Ari K dan Mursihno tanggal 26 Mei 2008) 

h) SD Xaverius 01 Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru  

kelas 1 sampai 6 di Sekolah Dasar Xaverius 01 Semarang diperoleh 

tanggapan mengenai efektifitas penanaman nilai kepahlawanan 

dijelaskan sebagai berikut: 

Menurut Agus Daryanto, guru kelas 1 SD Xaverius 01 Semarang 

keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah untuk 

menumbuhkan nilai kepahlawanan bagi anak didik sudah efektif.  

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar saling berhubungan dan menunjang. Dukungan 

sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah 

dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik sudah baik, 



 

 

suasana nyaman untuk belajar mengajar. Pengelolaan waktu, 

keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan berjalan dengan baik dalam kegiatan 

sehari-hari. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik karena diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di 

sekolah dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan sudah baik, 

dimana siswa dilatih untuk menabung.  

Menurut Ermawati, guru kelas 2 SD Xaverius 01 Semarang 

keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah untuk 

menumbuhkan nilai kepahlawanan bagi anak didik sudah efektif. 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar berkaitan dan saling menunjang. Dukungan 

sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah 

dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik sudah 

mendukung. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

dengan melatih siswa disiplin dalam segala hal. Sistem sosial dan 

budaya di sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan 

pada anak didik mengingat siswa pada pengorbanan para pahlawanan 

untuk bangsa dan negara. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di 

sekolah dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan sudah baik, 

siswa dilatih untuk membiasakan menabung dan hidup hemat. 



 

 

Sindu Aji, guru kelas 3 SD Xaverius 01 Semarang berpendapat 

bahwa keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif, 

karena pada pelajaran IPS/Sejarah banyak contoh-contoh jiwa 

kepahlawanan bangsa dari sumpah pemuda sampai kepahlawanan 

tokoh-tokoh perjuangan bangsa. Keterkaitan atau hubungan nilai 

kepahlawanan dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar sangat erat, 

berkaitan dan saling menunjang. Dukungan sumber daya manusia, 

tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman 

nilai kepahlawanan pada anak didik dengan menjaga lingkungan 

pembelajaran agar tetap bersih dan nyaman agar dapat belajar tenang 

dan baik, agar hasilnya memuaskan. Pengelolaan waktu, keterlanjutan 

dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai 

kepahlawanan dengan memperbanyak cerita kepahlawanan, 

sosiodrama, dilatih disiplin dalam segala hal. Sistem sosial dan budaya 

di sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak 

didik  karena dengan sistem sosial budaya tersebut mengingatkan 

siswa pada nilai kepahlawanan dan pengorbanannya untuk bangsa dan 

negara. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam 

mendukung penanaman nilai kepahlawanan dengan siswa diwajibkan 

menabung untuk bekal melanjutkan ke jenjang diatasnya, dilatih 

disiplin dalam belajar agar tercapai cita-citanya.( Wawancara dengan 



 

 

Bapak Agus Daryanto, Ibu Ernawati dan Bapak Sindu Aji tanggal 27 

Mei 2008)  

Bapak Candra Wibowo, guru kelas 4 SD Xaverius 01 Semarang 

menuturkan bahwa keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran 

sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah 

efektif, tetapi belum maksimal karena harus didukung dari berbagai 

bidang. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata 

pelajaran IPS di sekolah dasar ada keterkaitan, nilai kepahlawnan 

materi yang paling banyak ada pada sejarah dan pelajaran sejarah 

masuk pelajaran IPS. Dukungan sumber daya manusia, tempat dan 

lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik harus lebih baik dan memadai. 

Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk 

meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan dengan menambah 

waktu pelajaran. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik namun banyak 

mengalami kesulitan. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah 

dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan harus memadai.  

 Menurut Ibu Agnes Ayunita, guru kelas 5 SD Xaverius 01 

Semarang keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif 

tetapi belum maksimal karena harus didukung dari berbagai bidang. 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 



 

 

IPS di sekolah dasar saling berhubungan, nilai kepahlawanan materi 

yang paling banyak ada pada sejarah dan pelajaran sejarah masuk 

pelajaran IPS. Dukungan sumber daya manusia, tempat dan 

lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik harus lebih baik dan memadai. 

Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk 

meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan dengan menambah 

waktu. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik, namun sistem sosial 

dan budaya sangat berbeda-beda bagi anak didik sehingga banyak 

mengalami kesulitan. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah 

dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan harus memadai. 

 Bapak Stefanus Setiawan, guru kelas 6 SD Xaverius 01 Semarang 

berpendapat bahwa keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran 

sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah 

efektif. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata 

pelajaran IPS di sekolah dasar sangat berkaitan dan saling menunjang. 

Dukungan sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran 

di sekolah dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik 

dengan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Pengelolaan waktu, 

keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan dengan dilatih disiplin dalam segala 

hal.  Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung penanaman 



 

 

nilai kepahlawanan pada anak didik mengingatsiswa pada pengorbanan 

para pahlawanan untuk bangsa dan negara. Perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan ditunjukkan dengan siswa dilatih untuk membiasakan 

menabung.( Wawancara dengan Bapak Candra Wibowo, Ibu Agnes 

Ayunita dan Bapak Stevanus Setiawan tanggal 28 Mei 2008)  

i) SD Xaverius 02 Semarang  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru 

kelas 1 sampai 6 di Sekolah Dasar Xaverius 02 Semarang diperoleh 

tanggapan mengenai efektifitas penanaman nilai kepahlawanan 

dijelaskan sebagai berikut: 

Bapak Krisna A, guru kelas 1 SD Xaverius 02 Semarang 

memberikan pernyataan bahwa keefektifan pembelajaran IPS 

khususnya pelajaran sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan 

bagi anak didik sudah efektif, sebab dengan memahami pembelajaran 

IPS dapat memupuk rasa cinta tanah air, negara dan bangsa. 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar ada kaitannya antara mata pelajaran IPS dengan 

nilai kepahlawanan. Dukungan sumber daya manusia, tempat dan 

lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik sudah baik, hanya masih ada 

masyarakat yang kurang bisa menghargai nilai kepahlawanan. 

Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk 



 

 

meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan belum terlaksana secara 

maksimal. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik karena dengan 

menanamkan sikap sosial budaya di sekolah dapat memupuk rasa cinta 

tanah air dan bangsa. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah 

dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan sudah sangat baik, 

siswa mengenal masalah jual beli, koperasi dan menabung.  

 Menurut Agnes Mitha, guru kelas 2 SD Xaverius 02 Semarang 

keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah untuk 

menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif’ 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar sangat berkaitan, berhubungan  dan saling 

menunjang. Dukungan sumber daya manusia, tempat dan lingkungan 

pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai kepahlawanan pada 

anak didik dengan belajar yang rajin, memperhatikan pelajaran dan 

tidak ramai di kelas. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

dengan dilatih berdisiplin dalam segala hal.  Sistem sosial dan budaya 

di sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak 

didik mengingat siswa pada pengorbanan para pahlawanan. Perilaku 

ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman 

nilai kepahlawanan dengan berlatih menabung dan ikut dalam koperasi 

sekolah . 



 

 

Menurut Ibu Yustina, guru kelas 3 SD Xaverius 02 Semarang 

keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah untuk 

menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif, karena 

pada pelajaran IPS/Sejarah banyak contoh-contoh jiwa kepahlawanan 

bangsa dari sumpah pemuda sampai kepahlawanan tokoh-tokoh 

perjuangan bangsa. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan 

dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar sangat erat, berkaitan dan 

saling menunjang.Dukungan sumber daya manusia, tempat dan 

lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik dengan menjaga lingkungan 

pembelajaran agar tetap bersih dan nyaman agar dapat belajar tenang 

dan baik, agar hasilnya memuaskan. Pengelolaan waktu, keterlanjutan 

dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai 

kepahlawanan dengan memperbanyak cerita kepahlawanan, 

sosiodrama, dilatih disiplin dalam segala hal. Sistem sosial dan budaya 

di sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak 

didik  karena dengan sistem sosial budaya tersebut mengingatkan 

siswa pada nilai kepahlawanan dan pengorbanannya untuk bangsa dan 

negara. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam 

mendukung penanaman nilai kepahlawanan dengan siswa diwajibkan 

menabung untuk bekal melanjutkan ke jenjang diatasnya, dilatih 

disiplin dalam belajar agar tercapai cita-citanya.( Wawancara dengan 

Bapak Krisna A, Ibu Agnes Mitha dan Yustina tanggal 28 Mei 2008)  



 

 

Ibu Dewi Wulandari, guru kelas 4 SD Xaverius 02  Semarang 

menuturkan keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif. 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar sangat berkaitan, berhubungan  dan saling 

menunjang. Dukungan sumber daya manusia, tempat dan lingkungan 

pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai kepahlawanan pada 

anak didik dengan belajar yang rajin, memperhatikan pelajaran dan 

tidak ramai di kelas. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

dengan dilatih berdisiplin dalam segala hal. Sistem sosial dan budaya 

di sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak 

didik mengingat siswa pada pengorbanan para pahlawan. Perilaku 

ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman 

nilai kepahlawanan dengan berlatih menabung dan ikut dalam koperasi 

sekolah.  

 Didik Haryadi, guru kelas 5 SD Xaverius 02 Semarang 

mengatakan bahwa keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran 

sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah 

efektif karena pada mata pelajaran IPS sejarah banyak contoh-contoh 

jiwa pahlawanan bangsa. Keterkaitan atau hubungan nilai 

kepahlawanan dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar saling 

menunjang dan sangat erat sekali. Dukungan sumber daya manusia, 



 

 

tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman 

nilai kepahlawanan pada anak didik dengan menjaga lingkungan 

pembelajaran agar tetap bersih dan nyaman supaya dapat belajar dengn 

nyaman.Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan pembelajaran 

untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan dengan 

memperbanyak bermain peran (sosiodrama) diharuskan disiplin dalam 

segala hal. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik karena dengan sistem 

sosial budaya mengingatkan siswa pada nilai-nilai kepahlawanan. 

Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan ditunjukkan dengan siswa diwajibkan 

menabung untuk biaya yang sangat mendesak  

  Menurut Ibu Desi Frihandini, guru kelas 6 SD Xaverius 02 

Semarang keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif. 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar sangat berkaitan dan saling menunjang. 

Dukungan sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran 

di sekolah dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik 

dengan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Pengelolaan waktu, 

keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan dengan dilatih disiplin dalam segala 

hal.  Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung penanaman 



 

 

nilai kepahlawanan pada anak didik mengingatsiswa pada pengorbanan 

para pahlawanan untuk bangsa dan negara. Perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan ditunjukkan dengan siswa dilatih untuk membiasakan 

menabung.( Wawancara dengan Ibu Dewi Mulandari, Bapak Didik 

Haryadi dan Desi Prihandini tanggal 28 Mei 2008)  

j) SD Adven Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru 

kelas 1 sampai 6 di Sekolah Dasar Adven Semarang diperoleh 

tanggapan mengenai efektifitas penanaman nilai kepahlawanan 

dijelaskan sebagai berikut: 

Menurut Bapak Handoyo, guru kelas 1 SD Adven Semarang 

keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah untuk 

menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif. 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar saling berhubungan dan menunjang. Dukungan 

sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah 

dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik sudah baik, 

suasana nyaman untuk belajar mengajar. Pengelolaan waktu, 

keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan berjalan dengan baik dalam kegiatan 

sehari-hari. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik karena diterapkan 



 

 

dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di 

sekolah dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan sudah baik, 

dimana siswa dilatih untuk menabung.  

  Ibu Maria C, guru kelas 2 SD Adven Semarang mengatakan bahwa 

keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah untuk 

menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik belum efektif karena 

di kelas 2 belum ada mata pelajaran IPS khususnya sejarah.  

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar ada keterkaitan hubungan karena khususnya 

pelajaran sejarah masuk dalam pelajaran IPS. Dukungan sumber daya 

manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah dalam 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik dengan selalu 

ditanamkan jiwa dan semangat patriotik kepahlawanan, salah satu 

contohnya dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Pengelolaan 

waktu, keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan dengan terus berusaha mengenang 

jasa-jasa pahlawanan serta melanjutkan perjuangan dengan belajar 

yang giat dan waktu ditambah. Sistem sosial dan budaya di sekolah 

juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik 

walaupun sistem sosial dan budaya berbeda, jadi penanamannya bisa  

dengan cara menyanyikan lagu-lagu nasional. 

Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan harus sesuai dan mendukung  



 

 

 Ibu  Mieke Evelyn, guru kelas 3 SD Adven Semarang mengatakan 

bahwa keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif, 

karena pada pelajaran IPS/Sejarah banyak contoh-contoh jiwa 

kepahlawanan bangsa dari sumpah pemuda sampai kepahlawanan 

tokoh-tokoh perjuangan bangsa. Keterkaitan atau hubungan nilai 

kepahlawanan dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar sangat erat, 

berkaitan dan saling menunjang. Dukungan sumber daya manusia, 

tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman 

nilai kepahlawanan pada anak didik dengan menjaga lingkungan 

pembelajaran agar tetap bersih dan nyaman agar dapat belajar tenang 

dan baik, agar hasilnya memuaskan . Pengelolaan waktu, keterlanjutan 

dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai 

kepahlawanan dengan memperbanyak cerita kepahlawanan, 

sosiodrama, dilatih disiplin dalam segala hal. Sistem sosial dan budaya 

di sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak 

didik  karena dengan sistem sosial budaya tersebut mengingatkan 

siswa pada nilai kepahlawanan dan pengorbanannya untuk bangsa dan 

negara. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam 

mendukung penanaman nilai kepahlawanan dengan siswa diwajibkan 

menabung untuk bekal melanjutkan ke jenjang diatasnya, dilatih 

disiplin dalam belajar agar tercapai cita-citanya.(Wawancara dengan 

Bapak handoyo, Ibu Maria C dan Mieke Evelyn tanggal 28 Mei 2008)  



 

 

Menurut Rohiningsih, guru kelas 4 SD Adven Semarang keefektifan 

pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah untuk menumbuhkan 

nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif. Keterkaitan atau 

hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran IPS di sekolah 

dasar berkaitan dan saling menunjang. Dukungan sumber daya 

manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah dalam 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik sudah mendukung.  

Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk 

meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan dengan melatih siswa 

disiplin dalam segala hal. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga 

mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik mengingat 

siswa pada pengorbanan para pahlawan untuk bangsa dan negara. 

Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan sudah baik, siswa dilatih untuk 

membiasakan menabung dan hidup hemat.  

 Menurut pendapat Suwasti Wulandari, guru kelas 5 SD Adven 

Semarang keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif 

tetapi belum maksimal karena harus didukung dari berbagai bidang. 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar saling berhubungan, nilai kepahlawanan materi 

yang paling banyak ada pada sejarah dan pelajaran sejarah masuk 

pelajaran IPS. Dukungan sumber daya manusia, tempat dan 



 

 

lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik harus lebih baik dan memadai. 

Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk 

meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan dengan menambah 

waktu. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik, namun sistem sosial 

dan budaya sangat berbeda-beda bagi anak didik sehingga banyak 

mengalami kesulitan. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah 

dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan harus memadai. 

 Ibu  Tri Tasyanti, guru kelas 6 SD Adven Semarang menuturkan 

bahwa keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlawanan bagi anak didik belum 

efektif. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata 

pelajaran IPS di sekolah dasar kurang berkaitan karena nilai 

kepahlawanan hanya merupakan bagian dari pelajaran IPS. Dukungan 

sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah 

dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik cukup baik.  

Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk 

meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan dengan menambah 

waktu karena waktu kurang, hal ini dikarenakan beban pembelajaran 

kepahlawanan waktunya sedikit.  Sistem sosial dan budaya di sekolah 

juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik 

sudah mendukung dengan pemberian tugas, contoh menolong orang 



 

 

lain. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan belum mendukung. (Wawancara 

dengan Ibu Rohiningsih, Suwasti Wulandari dan Tri Tasyanti tanggal 

28 Mei 2008)  

k) SD Masehi Mlaten Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru 

kelas 1 sampai 6 di Sekolah Dasar Masehi Mlaten Semarang diperoleh 

tanggapan mengenai efektifitas penanaman nilai kepahlawanan 

dijelaskan sebagai berikut: 

Menurut pendapat Ibu Esti Wahyuni, guru kelas 1 SD Masehi 

Mlaten Semarang keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran 

sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik belum 

efektif, karena kelas 1 belum ada pelajaran sejarah. Keterkaitan atau 

hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran IPS di sekolah 

dasar ada karena pelajaran sejarah masuk pelajaran IPS. Dukungan 

sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah 

dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik harus lebih baik 

dan mendukung. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

dengan memberikan waktu tambahan. Sistem sosial dan budaya di 

sekolah juga mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak 

didik namun sistem sosial  dan budaya anak berbeda sehingga sulit 

dalam penanaman nilai  kepahlawanan. Perilaku ekonomi dan 



 

 

kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan harus memadai.  

 Ibu Indah Setyorini, guru kelas 2 SD Masehi Mlaten Semarang 

memberikan tanggapan bahwa keefektifan pembelajaran IPS 

khususnya pelajaran sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlawanan 

bagi anak didik sudah efektif. Keterkaitan atau hubungan nilai 

kepahlawanan dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar berkaitan 

dan saling menunjang. Dukungan sumber daya manusia, tempat dan 

lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik sudah mendukung. Pengelolaan waktu, 

keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan dengan melatih siswa disiplin dalam 

segala hal. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik mengingat siswa pada 

pengorbanan para pahlawanan untuk bangsa dan negara. Perilaku 

ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman 

nilai kepahlawanan sudah baik, siswa dilatih untuk membiasakan 

menabung dan hidup hemat.  

Menurut Ibu Aning Siswanti, guru kelas 3 SD Masehi Mlaten 

Semarang keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif, 

tetapi belum maksimal karena harus didukung dari berbagai bidang. 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 



 

 

IPS di sekolah dasar ada keterkaitan karena nilai kepahlawanan terdiri 

atas pengetahuan sosial serta sejarah yang mencakup proses 

perkembangan masyarakat dari masa lalu hingga masa kini. Dukungan 

sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah 

dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik harus lebih baik 

dan memadai. Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

karena waktunya terlalu sedikit sehingga perlu ditambah. Sistem sosial 

dan budaya di sekolah belum mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik karena sistem sosial budaya anak didik 

berbeda-beda sehingga banyak mengalami kesulitan. Perilaku ekonomi 

dan kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan belum memadai dan harus lebih ditingkatkan lagi.( 

wawancara dengan Ibu Esti Wahyuni, Indah Setyorini dan Aning 

Siswanti tanggal 29 Mei 2008)  

 Menurut Ibu Titik Maryati, guru kelas 4 SD Masehi Mlaten 

Semarang keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif, 

tetapi belum maksimal karena harus didukung dari berbagai bidang. 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar ada keterkaitan, nilai kepahlawnan materi yang 

paling banyak ada pada sejarah dan pelajaran sejarah masuk pelajaran 

IPS. Dukungan sumber daya manusia, tempat dan lingkungan 



 

 

pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai kepahlawanan pada 

anak didik harus lebih baik dan memadai. Pengelolaan waktu, 

keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan dengan menambah waktu pelajaran. 

Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik namun banyak mengalami kesulitan. 

Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan harus memadai.  

  Bapak R.Y.S. Santosa, guru kelas 5 SD Masehi Mlaten Semarang 

menuturkan bahwa keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran 

sejarah untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah 

efektif, tetapi belum maksimal karena harus didukung dari berbagai 

bidang. Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata 

pelajaran IPS di sekolah dasar ada keterkaitan, nilai kepahlawanan 

materi yang paling banyak ada pada sejarah dan pelajaran sejarah 

masuk pelajaran IPS. Dukungan sumber daya manusia, tempat dan 

lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik harus lebih baik dan memadai. 

Pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk 

meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan dengan menambah 

waktu pelajaran. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik namun banyak 

mengalami kesulitan. 



 

 

Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan harus memadai.  

 Sudiyati, guru kelas 6 SD Masehi Mlaten Semarang menuturkan 

bahwa keefektifan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sudah efektif. 

Keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran 

IPS di sekolah dasar sangat berkaitan dan saling menunjang. 

Dukungan sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran 

di sekolah dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik 

dengan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Pengelolaan waktu, 

keterlanjutan dan perubahan pembelajaran untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan dengan dilatih disiplin dalam segala 

hal. Sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung penanaman 

nilai kepahlawanan pada anak didik mengingatsiswa pada pengorbanan 

para pahlawanan untuk bangsa dan negara. Perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan di sekolah dalam mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan ditunjukkan dengan siswa dilatih untuk membiasakan 

menabung. 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan guru 

kelas I sampai kelas VI mengenai efektifitas penanaman nilai 

kepahlawanan di Daerah Binaan (Dabin) IV Cabang Dinas Pendidikan 

Kecamatan Semarang Timur dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 
 



 

 

Tabel  4.2  
Hasil Wawancara 

 
No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Apakah dalam 

pembelajaran IPS 

khususnya 

pelajaran sejarah 

sudah efektif untuk 

menumbuhkan nilai 

kepahlwanan bagi 

anak didik 

Dengan pelajaran sejarah sudah efektif untuk 

menumbuhkan nilai kepahlawanan karena dengan 

pelajaran sejarah anak didik tahu dan mengerti jiwa 

kepahlawanan seperti rela berkorban dan 

bertanggung jawab 

Dengan pelajaran sejarah anak didik sudah dapat 

mempraktekkan sifat-sifat kepahlawanan dalam 

kehidupan sehari-hari 

Dengan mempelajari pelajaran sejarahdapat 

memupuk rasa cinta tanah air, negara dan bangsa 

2. Bagaimana 

keterkaitan atau 

hubungan nilai 

kepahlawanan 

dengan mata 

pelajaran IPS di 

sekolah dasar 

Mempunyai keterkaitan karena nilai-nilai 

kepahlawanan yang diajarkan dalam pelajaran IPS  

sesuai kurikulum yang diajarkan 

Sangat terkait terbukti pelajaran IPS terdapat tokoh 

pahlawanan yang perlu diteladani 

Saling terkait antara teori dan perilaku sehari-hari 

baik dirumah, sekolah maupun dalam masyarakat, 

contohnya dapat bertanggung jawab, disiplin dan 

tertib dalam melaksanakan setiap tugas 

3. Bagaimanakah 

dukungan sumber 

daya manusia, 

tempat dan 

lingkungan 

pembelajaran di 

sekolah dalam 

penanaman nilai 

Memberikan motivasi kepada siswa, memberikan 

fasilitas-fasilitas tertentu untuk melaksanakan 

pembelajaran IPS 

Dukungan yang diberikan sudah baik hanya masih 

kurangnya partisipasi masyarakat  

Memperhatikan perkembangan anak didik baik dari 

cara belajar maupun perhatian yang diberikan anak 

didik dalam mengikuti pelajaran 



 

 

kepahlawanan pada 

anak didik 

Dukungannya cukup baik, sebagai contoh adanya 

alat peraga berupa gambar, ikut sertaan orang tua 

dalam pendampingi siswa mengunjungi tempat 

bersejarah 

4. Bagaimanakah 

pengelolaan waktu, 

keterlanjutan dan 

perubahan 

pembelajaran untuk 

meningkatkan 

penanaman nilai 

kepahlawanan 

Pengelolaan waktu sesuai dengan alokasi waktu di 

kurikulum 

Pengelolaan waktu dilakukan secara maksimal 

dalam arti seefektif dan seefisien mungkin. 

Pengelolaan waktu dilakukan dalam kegiatan 

belajar mengajar sehari-hari yang diintegrasikan 

dengan pelajaran IPS maupun sejarah 

5. Apakah sistem 

sosial dan budaya 

di sekolah juga 

mendukung 

penanaman nilai 

kepahlawanan pada 

anak didik 

Sistem sosial dan budaya mendukung penanaman 

nilai kepahlawanan terbukti dengan anak didik 

yang dapat hidup rukun tanpa melihat status sosial  

ekonomi dan budaya 

Menanamkan sikap sosial, budaya di sekolah dapat 

memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa 

Sistem sosial dan budaya tersebut akan menumbuh 

kembangkan sikap rela berkorban dan mempunyai 

kepedulian terhadap orang lain serta memahami 

nilai kepahlawanan 

6. Bagaimana perilaku 

ekonomi dan 

kesejahteraan di 

sekolah dalam 

mendukung 

penanaman nilai 

kepahlawanan 

Perilaku ekonomi dan kesejahteraan mendukung, 

seperti adanya koperasi swalayan di sekolah yang 

melatih kejujuran anak didik 

Kepedulian dan membantu siswa yang kurang 

mampu serta menghormatinya seperti yang lain    

Adanya kegiatan pengumpulan dana bagi siswa 

yang terkena musibah 

 



 

 

Hasil penelitian yang diperoleh melalui kuesioner mengenai 

efektifitas penanaman nilai kepahlawanan di Daerah Binaan (Dabin) IV 

Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang dengan 6 pernyataan 

yang diajukan diperoleh tanggapan sebagai berikut: 

 
Tabel  4.3  

Distribusi Jawaban Responden Tentang  
Keefektifan Menumbuhkan Nilai Kepahlawanan 

Pertanyaan SS S TS STS 

F % F % F % F % 

Dengan pembelajaran 
IPS khususnya 
pelajaran sejarah 
sudah efektif untuk 
menumbuhkan nilai 
kepahlwanan bagi 
anak didik 

22 33,3 30 45,5 10 15,2 4 6,1 

 
Tanggapan responden mengenai pernyataan yang menyebutkan 

dengan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah sudah efektif 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik sebagian besar 

menjawab setuju sebanyak 30 responden atau sebesar 45,5 %. Namun 

ada pula yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 4  responden 

atau sebesar 6,1 %. 

Tabel  4.4  
Distribusi Jawaban Responden Tentang  

Keterkaitan Nilai Kepahlawanan Dengan IPS 
Pertanyaan SS S TS STS 

F % F % F % F % 

Ada keterkaitan antara 
nilai kepahlawanan 
dengan mata pelajaran 
IPS di sekolah dasar 

15 22,7 49 74,2 2 3,0 0 0 

 



 

 

Tanggapan responden mengenai pernyataan yang menyebutkan 

ada keterkaitan antara nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran IPS 

di sekolah dasar sebagian besar menjawab setuju sebanyak 49 

responden atau sebesar 74,2 %. Ada yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 2 responden atau sebesar 3,3 % dan tidak ada yang 

menyatakan sangat tidak setuju 

Tabel  4.5  
Distribusi Jawaban Responden Tentang SDM dan Lingkungan  

Yang Mendukung Nilai Kepahlawanan 
Pertanyaan SS S TS STS 

F % F % F % F % 
Sumber daya manusia, 
tempat dan lingkungan 
pembelajaran di 
sekolah sudah 
memadai dan 
mendukung untuk 
penanaman nilai 
kepahlawanan pada 
anak didik 

13 19,7 40 60,6 8 12,1 5 7,6 

 

Tanggapan responden mengenai pernyataan yang menyebutkan 

sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah 

sudah memadai dan mendukung untuk penanaman nilai kepahlawanan 

pada anak didik sebagian besar menjawab setuju sebanyak 40 

responden atau sebesar 60,6 %, sebanyak 5 responden atau sebesar 7,6 

% menyatakan sangat  tidak setuju 

 
 
 
 
 



 

 

Tabel  4.6  
Distribusi Jawaban Responden Tentang Pengelolaan Waktu 

Yang Mendukung Nilai Kepahlawanan 
Pertanyaan SS S TS STS 

F % F % F % F % 
Sudah dilakukan 
pengelolaan waktu, 
keterlanjutan dan 
perubahan 
pembelajaran untuk 
meningkatkan 
penanaman nilai 
kepahlawanan 

14 21,2 48 72,7 3 4,5 1 1,5 

 

Tanggapan responden mengenai pernyataan yang menyebutkan 

sudah dilakukan pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

sebagian besar menjawab setuju sebanyak 48 responden atau sebesar 

72,7 %, ada juga yang menyatakan sangat  tidak setuju sebanyak 1 

responden atau sebesar 1,5 %.  

Tabel  4.7  
Distribusi Jawaban Responden Tentang Sistem Sosial Dan Budaya 

Yang Mendukung Nilai Kepahlawanan 
Pertanyaan SS S TS STS 

F % F % F % F % 

Sistem sosial dan 
budaya di sekolah 
sudah memadai untuk 
mendukung 
penanaman nilai 
kepahlawanan pada 
anak didik 

9 13,6 45 68,2 11 16,7 1 1,5 

 

Tanggapan responden mengenai pernyataan yang menyebutkan 

sistem sosial dan budaya di sekolah sudah memadai untuk mendukung 



 

 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik sebagian besar 

menjawab setuju sebanyak 45 responden atau sebesar 68,2 %, yang 

menyatakan sangat  tidak setuju terhadap pernyataan tersebut sebanyak 

1 responden atau sebesar 1,5 %. 

Tabel  4.8  
Distribusi Jawaban Responden Tentang Perilaku Ekonomi Dan 

Kesejahteraan Yang Mendukung Nilai Kepahlawanan 
Pertanyaan SS S TS STS 

F % F % F % F % 

Perilaku ekonomi dan 
kesejahteraan di 
sekolah sudah 
mendukung 
penanaman nilai 
kepahlawanan 

9 13,6 36 54,5 16 24,2 5 7,6 

 

Tanggapan responden mengenai pernyataan yang menyebutkan 

perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah sudah mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan sebagian menjawab setuju sebanyak 36 

responden atau sebesar 54,5 % dan ada yang menjawab sangat tidak 

setuju sebanyak 5 responden atau sebesar 7,6 %. 

  

Focus Group Discusion (FGD) dilakukan bersamaan dengan 

kegiatan KKG yang dilakukan pada setiap hari Rabu. Hasil penelitian 

mengenai cara menanamkan nilai kepahlawanan yang diperoleh melalui 

focus group discusion (FGD) yang dihadiri 2 guru SD Rejosari 01, 2 guru 

SD Rejosari 02, 1 guru SD Rejosari 03, 2 guru SD Rejosari 04, 2 guru SD 

Tirtoyoso 01, 1 guru SD Tirtoyoso 02, 2 guru SD Muhammadiyah 04, 1 



 

 

guru SD Xaverius 01, 1 guru SD Xaverius 02, 2 guru SD Adven dan 1 

guru SD Masehi Mlaten ditemukan tanggapan sebagai berikut: 

Tanggapan mengenai pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah 

dalam keefektifan untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik 

disimpulkan bahwa pembelajaran IPS mapun sejarah efektif untuk 

menumbuhkan nilai kepahlawanan karena dapat digunakan untuk 

menumbuh kembangkan nilai kepahlawanan, Pembelajaran dilakukan 

dengan cara berkunjung ke tempat-tempat bersejarah, Menyesuaikan 

dengan materi melalui pembelajaran dan perbuatan.  

Tanggapan mengenai keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan 

dengan mata pelajaran IPS di sekolah dasar disimpulkan bahwa nilai 

kepahlawanan sangat erat kaitannya dengan mata pelajaran IPS karena 

nilai-nilai kepahlawanan diajarkan dalam mata pelajaran IPS sesuai 

dengan kurukulum, Dengan pelajaran IPS dan sejarah maka dapat 

menumbuhkan semangat dan jiwa kepahlawanan pada anak didik, Dengan 

pembelajaran IPS dapat ditanamkan nilai kepahlawanan yang 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

Tanggapan mengenai dukungan sumber daya manusia, tempat dan 

lingkungan pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai kepahlawanan 

pada anak didik disimpulkan bahwa dukungan SDM, tempat dan 

lingkungan sekolah baik, hal ini terlihat dari adanya pendidik yang 

berkompeten, alat peraga dan partisipasi orang tua terhadap kegiatan yang 

dilaksanakan. 



 

 

Tanggapan mengenai pengelolaan waktu, keterlanjutan dan 

perubahan pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai 

kepahlawanan disimpulkan bahwa pengelolaan waktu untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan dilakukan setiap hari dalam kegiatan 

belajar mengajar di sekolah, Dilakukan secara berkesinambungan dan juga 

ada korelasinya dengan mapel lainnya sesuai dengan kurikulum. 

Tanggapan mengenai sistem sosial dan budaya di sekolah dalam 

mendukung penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik disimpulkan 

bahwa sistem sosial dan budaya di sekolah mendukung penanaman nilai 

kepahlawanan karena nilai-nilai kepahlawanan tersebut diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, Tidak membedakan atau menyetarakan siswa satu 

dengan yang lain tanpa memandang status sosial budayanya, saling 

menghormati dan menghargai siswa lain. 

Tanggapan mengenai perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah 

dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan disimpulkan bahwa 

perilaku ekonomi di sekolah dilakukan dengan subsidi silang, siswa yang 

perekonomian orang tuanya kuat membantu yang lemah, Adanya koperasi 

sekolah yang menerapkan sistem kerjasama dan gotong royong.   

 

4.3 Pembahasan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut untuk langkah  

selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana cara menanamkan nilai 

kepahlawanan bagi anak didik, model penyusunan rencana pelaksanaan 



 

 

pembelajaran yang dapat mendukung penanaman nilai kepahlawanan dan 

menguji efektifitas penanaman nilai kepahlawanan dalam pembelajaran IPS 

Sekolah Dasar (SD) Di Daerah Binaan (Dabin) IV Cabang Dinas Pendidikan 

Kecamatan Semarang Timur adalah  sebagai berikut: 

 

4.3.1 Cara Menanamkan Nilai Kepahlawanan 

Cara menanamkan nilai kepahlawanan bagi anak didik Sekolah 

Dasar (SD) di Daerah Binaan (Dabin) IV Cabang Dinas Pendidikan 

Kecamatan Semarang Timur dilakukan dengan memberikan pelajaran 

sejarah dan IPS. Melalui pelajaran tersebut maka guru dapat memberikan 

contoh nilai- nilai kepahlawanan kepada anak didik dengan melaksanakan 

upacara rutin setiap senin dan melaksanakan upacara hari nasional lainnya, 

mengadakan kegiatan pramuka, pemasangan gambar pahlawan dan 

melatih kedisiplinan siswa. Hampir semua sekolah Di Daerah Binaan 

(Dabin) IV Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menanamkan nilai 

kepahlawanan. Namun untuk kegiatan ke Museum Perjuangan dan 

mengadakan studi ke tempat bersejarah dilakukan Sekolah Dasar di  

Daerah Binaan  (Dabin) IV Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan 

Semarang Timur sekali dalam setahun, dimulai dari kelas III dan kelas IV 

di Wilayah Kota Semarang, sedangkan kelas V dan kelas VI di Wilayah 

Jawa Tengah dan sekitarnya dengan waktu dan tempat sesuai program 



 

 

sekolah, dan selebihnya pembelajaran Nilai Kepahlawanan bagi siswanya 

dilakukan di dalam sekolah saja. 

Cara penanaman nilai kepahlawanan dilakukan dalam kegiatan 

sehari-hari di sekolah, dengan penanaman nilai tersebut maka anak didik 

dilatih untuk memiliki tanggung jawab sebagai pelajar. Dimana anak didik 

dituntut untuk memahami dan mengerti tentang perjuangan pahlawan dan 

menyadari kalau mereka adalah penerus bangsa yang mempunyai tugas 

mengisi kemerdekaan dengan membangun bangsa menjadi bangsa yang 

besar dan mempunyai nilai yang luhur. Hal ini perlu dilakukan karena 

penanaman nilai kepahlwanan di sekolah bermanfaat untuk 

mengembangkan sikap anak didik agar dapat menjadi baik dalam 

menjalani kehidupan baik di sekolah maupun di rumah.  

Penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik pada saat ini wajib 

untuk dilakukan sehingga anak didik dapat memiliki jiwa patriotisme  

yang nantinya dapat bertanggung jawab dalam belajar dan mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan nilai kepahlawanan.  

Nilai kepahlawanan penting untuk ditanamkan pada anak didik 

karena dengan mempunyai semangat dan jiwa patriotisme yang 

disampaikan guru dengan memberikan penjelasan dan contoh serta 

keteladanan yang baik bagi anak didik dalam kehidupan sehari-hari maka 

anak didik dapat bertanggung jawab sebagai pelajar dan dapat mempunyai 

sikap untuk bertindak, baik saat dirumah di sekolah, ataupun dimana saja 

berada. 



 

 

Dengan adanya penanaman nilai kepahlawanan kepada anak didik 

secara otomatis dapat menumbuhkan sikap patriotisme pada anak didik 

yang nantinya akan menjadikan anak didik mempunyai bertanggung jawab 

belajar sehingga memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan Intelektual, 

kecerdasan Emosional dan kecerdasan sosial yang sangat berguna dalam 

kehidupannya. 

Selain itu peran guru dalam penanaman nilai kepahlawanan kepada 

anak didik sangat besar, dengan perannya guru dapat mengembangkan dan 

menumbuhkan semangat dan jiwa kepahlawanan kepada anak didik. 

 

4.3.2 Model Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran yang saat ini dilakukan pada sekolah 

dasar di  Daerah Binaan (Dabin) IV Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan 

Semarang Timur sudah dapat digunakan untuk meningkatkan nilai 

kepahlawanan pada anak didik karena pembelajaran yang dilakukan sudah 

tersusun secara sistematis dan penanaman nilai kepahlawanan termasuk 

dalam mata pelajaran IPS dan secara khususnya mata pelajaran sejarah 

Dalam pembelajaran tersebut dilakukan latihan dengan 

mengimplementasikan semangat jiwa kepahlawanan, selain itu guru 

memberikan contoh kepada anak didik dalam kehidupan atau kegiatan 

sehari-hari dan mengadakan kerja kelompok dalam penanaman nilai 

kepahlawanan. 



 

 

Model penanaman nilai kepahlawanan dilakukan guru dengan 

melatih anak didik untuk melakukan interaksi sosial, guru memberikan 

informasi tentang perjuangan pahlawanan, memberikan contoh yang baik 

yang tercermin dari perilaku guru sehari-hari. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Joyce dan Weil (1992) yang menyatakan model pembelajaran 

meliputi interaksi sosial, memprosesan informasi, model pribadi dan 

modifikasi tingkah laku. 

Model pembelajaran yang disampaikan oleh Adrianne, Marlene dan 

Laurel (1981) ada 5 model pembelajaran dalam perencanaan program. 

Namun yang sesuai dan dianggap model pembelajaran yang lebih baik 

daripada model lainnya dalam penanaman nilai kepahlawanan adalah 

model bermain peran, dimana dalam model ini siswa diberi kesempatan 

untuk praktik menempatkan diri dalam peran dan situasi yang akan 

meningkatkan kesadarannya terhadap nilai-nilai dan keyakinan mereka 

sendiri dan orang lain. Dengan bermain peran dapat membantu mereka 

memahami dan berpikir sebagaimana yang mereka lakukan. 

Model pembelajaran tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi 

perancang pengajar dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam hal ini 

model bermain peran dapat diterapkan kepada anak didik dalam 

penanaman nilai kepahlawanan, dimana anak didik diajak berlatih peran 

menjadi pahlawanan yang memiliki semangat dan jiwa rela berkorban dan 

cinta tanah air. Hal ini akan menjadikan anak didik berusaha memahami 

tentang jiwa kepahwalanan yang akhirnya anak didik dapat menerapkan 



 

 

dalam kegiatan sehari-hari dengan bersikap rela berkorban, suka menolong 

teman yang kesusahan, mempunyai disiplin tinggi, cinta tanah air dan 

bertanggung jawab sebagai seorang pelajar.  

Selama ini pemahaman guru, peran guru dan pelaksanaan 

pembelajaran sudah sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dalam 

pelajaran sejarah pada mata pelajaran IPS untuk meningkatkan nilai 

kepahlawanan pada anak didik 

Model Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dapat 

diterapkan dengan adanya silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, 

buku ajar, lembar kerja siswa, media pembelajaran, hasil tes atau evaluasi 

sebagai pendukung yang dapat meningkatkan nilai kepahlawanan.  

 

4.3.3 Efektifitas Penanaman Nilai Kepahlawanan 

Penanaman nilai kepahlawanan sekarang ini dilakukan melalui 

pelajaran sejarah yang termasuk dalam pembelajaran IPS, dengan 

pelajaran sejarah tersebut sudah efektif untuk menamamkan nilai 

kepahlawanan terhadap anak Sekolah Dasar karena dalam pelajaran 

tersebut diajarkan mengenai sifat dan semangat pahlawan yang 

diaplikasikan dengan rela berkorban, tolong menolong, membantu teman 

yang kesusahan, bertanggung jawab dan disiplin sebagai pelajar. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mulyasa (2006) yang 

menyatakan bahwa penanaman nilai kepahlwanan dapat mengembangkan 

kepribadian siswa dengan melaksanakan kegiatan pramuka, melakukan 



 

 

kegiatan pembiasaan yang antara lain dengan mengikuti upacara yang 

diadakan sekolah, secara tidak langsung hal ini dapat dijadikan sebagai 

upaya melestarikan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi penerus. 

Untuk menunjang keefektifan dalam penanaman nilai kepahlawanan 

diperlukan banyak hal yang dapat dilakukan oleh warga sekolah, 

efektifitas penanaman nilai kepahlawanan pada sekolah dasar di  Daerah 

Binaan (Dabin) IV Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur 

dilakukan dengan adanya dukungan sumber daya manusia yang dimiliki 

sekolah antara lain adanya guru yang profesional dalam mata pelajaran 

sejarah, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah yang berupa 

sarana dan prasarana sekolah dapat digunakan untuk mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik 

Adanya pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran dilakukan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan 

dan dengan kreatifitas guru untuk meningkatkan penanaman nilai 

kepahlawanan pada anak didik di sekolah 

Adanya sistem sosial dan budaya di sekolah dibuat nyaman sehingga 

warga sekolah dapat melakukan kegiatan belajar mengajar, melakukan 

kerja sama dengan baik dan saling menghargai satu sama lainnya. Hal ini 

dilakukan agar anak didik dapat mengembangkan dirinya dengan baik dari 

adanya penanaman nilai kepahlawanan tersebut  

 



 

 

Dalam mendukung penanaman nilai kepahlawanan sekolah 

menyediakan buku-buku sejarah di perpustakaan dengan tujuan agar anak 

didik lebih mengenal perjuangan pahlawan nasional sehingga anak didik 

dapat menumbuhkan jiwa kepahlwanan dalam dirinya masing-masing. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Cara menanamkan nilai kepahlawanan dalam pembelajaran IPS SD di 

Daerah Binaan (IV) Wilayah Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan  

Semarang Timur dilakukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan 

sehari-hari yang dapat menumbuhkan nilai kepahlawanan, dantaranya 

adalah mengadakan upacara bendera setiap hari Senin dan Hari Besar 

lainnya  

2. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) IPS untuk 

penanaman nilai kepahlawanan SD di Daerah Binaan (Dabin) IV Wilayah 

Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur disesuaikan 

dengan kurikulum yang ada, ditambah dengan ide-ide dan kreatifitas dari 

guru agar anak didik lebih mudah dalam memahami nilai kepahlawanan. 

3. Efeektifitas penanaman nilai kepahlawanan dalam pembelajaran IPS SD di 

Daerah Binaan (Dabin) IV Wilayah Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan  

Semarang Timur dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia atau guru dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat 

mendukung penanaman nilai kepahlawanan bagi anak didik. 

 



 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diberikan beberapa saran bagi 

pihak-pihak terkait dalam peningkatan penanaman nilai kepahlawanan bagi 

anak didik, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Dinas Pendidikan Kota Semarang: 

Hendaknya melakukan penataan dan pengembangan yang strategis guna 

meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan melalui program studi ke 

lapangan dan membuat suatu kebijakan yang menerapkan kompetensi 

bersama dalam hal-hal yang menumbuhkan semangat dan jiwa 

kepahlawanan   . 

2. Kepala Sekolah 

Membuat program sekolah yang menyenangkan bagi anak didik dan 

melibatkan guru dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan 

penanaman nilai kepahlawanan. 

3. Para Guru 

Dalam hal ini tanggung jawab moral sebagai seorang pendidik sangat 

diperlukan, karena itu sebaiknya guru dapat mengembangkan 

kompetensinya dalam peningkatan penanaman nilai kepahlawanan. 
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PENGANTAR 
 
Responden Yth, 
 
Dalam rangka memperoleh gelar pada Magister Manajemen Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang, disyaratkan untuk melakukan penyusunan Tesis. 

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk 

dapat membantu menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi 

penyusunan tesis tersebut. 

Penggunaan data/informasi dari Bapak/Ibu/Saudara ini semata-mata untuk 

kepentingan penyusunan tesis yang berjudul “Penanaman Nilai Kepahlawanan 

Dalam Pembelajaran IPS Sekolah Dasar (SD) Di Daerah Binaan (Dabin) IV 

Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur”. Atas bantuan dan 

kerjasamanya, saya ucapkan banyak terima kasih. 

     
 Semarang, April 2006. 

           Hormat saya, 
 
 
 

Sulistyani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PANDUAN OBSERVASI 
CARA MENANAMKAN NILAI KEPAHLAWANAN 

 
 

Informan: 

Guru Kelas I sampai Guru Kelas VI Dabin IV Cabang Dinas 

Pendidikan Kecamatan Semarang Timur 

 
Petunjuk pengisian: 
• Berilah tanda (√ ) pada kolom jawaban yang telah disediakan. 
 

 
NO KEGIATAN YA TIDAK 
1 Ada jadwal pembelajaran sejarah/IPS   
2 Ada kegiatan ekstra kurikuler pramuka   
3.  Pelaksanaan upacara bendera setiap hari 

Senin 
  

4 Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari 
Proklamasi Kemerdekaan RI 

  

5 Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari 
Pahlawan 

  

6 Mengadakan kegiatan ke Museum 
Perjuangan 

  

7 Mengadakan studi ke tempat bersejarah   
8 Penyediaan buku-buku sejarah/IPS   
9 Pemasangan gambar-gambar 

pahlawanan nasional 
  

10 Terdapat kegiatan pembiasaan tentang 
kedisiplinan siswa 

  

11 Terdapat daftar pelanggaran yang 
dilakukan siswa 
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PEDOMAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)  
CARA MENANAMKAN NILAI KEPAHLAWANAN 

 

A. Pembukaan 

1. Mengucapkan Salam 

2. Mengucapkan terima atas kehadiran peserta 

 

B. Penjelasan 

1. Menjelaskan maksud pertemuan Diskusi Kelompok Terarah pada 

pertemuan yang diharapkan peserta dapat memberikan tanggapan/ 

pendapat/ usulan mengenai cara menanamkan nilai kepahlawanan dalam 

pembelajaran IPS di Sekolah DasarWilayah Cabang Dinas Pendidikan 

Kecamatan Semarang Timur 

2. Informasi tentang masalah tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan 

penelitian dan kerahasiaan responden dijamin 

3. Dalam diskusi ini tidak ada pendapat yang benar dan salah, semua peserta 

mempunyai kesempatan yang sama untuk mengemukakan alasan-

alasannya. 

4. Peserta bebas menyatakan pendapat karena peneliti ingin mendapat 

masukan dari semua peserta 

5. Peneliti yakin peserta memiliki informasi tentang masalah yang akan 

disampaikan  

 

C. Prosedur 

1. Diskusi dipimpin oleh seorang moderator 

2. Moderator memperkenalkan diri dan asistennya 

3. Moderator mengajukan beberapa pertanyaan untuk ditanggapi oleh peserta 

4. Peserta dipersilahkan memberikan tanggapan tanpa harus ditunjuk, peserta 

menyampaikan pendapat bergantian dan tidak saling memotong 

pembicaraan peserta lain 

PP-1.2 



 

 

D. Perkenalan Peserta Diskusi 

1. Sebelum diskusi dimulai, moderator mempersilahkan peserta untuk 

memperkenalkan diri 

2. Peserta diyakinkan untuk tidak perlu khawatir karena identitas tersebut 

akan dirahasiakan dan hanya untuk kepentingan studi 

 

E. Pertanyaan Yang Ditanyakan Kepada Peserta 

PERTANYAAN CARA MENANAMKAN NILAI KEPAHLAWANAN 

1. Mengapa nilai kepahlawanan penting untuk ditanamkan pada anak didik ? 

………………………………………………………………………………

…..........…………………………………………………………………… 

2. Bagaimana cara guru dalam menanamkan nilai kepahlawanan kepada anak 

didik ? 

………………………………………………………………………………

…..........…………………………………………………………………… 

3. Apakah pelaksanaan pembelajaran yang saat ini dilakukan sudah dapat 

digunakan untuk mendukung dalam meningkatkan nilai kepahlawanan pada 

anak didik ? Jelaskan alasannya ?  

………………………………………………………………………………

…..........………………………………………………………………………. 

4. Pada kelas berapakah penanaman nilai kepahlawanan diajarkan di sekolah? 

………………………………………………………………………………

…..........……………………………………………………………………… 

 

 



 

 

5. Sebutkan pula semester, standar kompetensi dan kompetensi dasarnya ? 

………………………………………………………………………………

…..........……………………………………………………………………… 

6. Apakah guru telah menerapkan metode dari ide-ide dan kreatifitas dalam 

penanaman nilai kepahlawanan? Apabila sudah jelaskan metodenya? 

………………………………………………………………………………

…..........……………………………………………………………………… 

7. Metode atau pendekatan pembelajaran yang bagaimana yang menurut 

saudara cocok untuk menanamkan nilai kepahlawanan pada anak didik ? 

………………………………………………………………………………

…..........…………………………………………………………………….... 

8. Bagaimana pelaksanaan evaluasi terhadap penanaman nilai kepahlawanan 

dilakukan? 

………………………………………………………………………………

…..........……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PANDUAN WAWANCARA  
MODEL PENYUSUNAN  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Informan: 

Guru Kelas IV sampai Guru Kelas V Dabin IV Cabang Dinas 

Pendidikan Kecamatan Semarang Timur 

 
Petunjuk pengisian: 
• Mohon kuesioner ini mendapat tanggapan menurut pendapat Anda secara 

lugas, singkat dan jelas sesuai keadaan yang sebenarnya. 
 

 
MODEL PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
1. Bagaimanakah model pembelajaran yang sesuai (cocok) untuk menanamkan 

nilai kepahlawanan bagi anak didik? 

………………………………………………………………………………

…..........……………………………………………………………………… 

2. Bagaimanakah model pembelajaran dalam penanaman nilai kepahlawanan 

tersebut dapat diterapkan untuk menumbuhkan sikap patriotisme pada anak 

didik? 

………………………………………………………………………………

…..........………………………………………………………………………. 

3. Bagaimana model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik 

untuk penanaman nilai kepahlawanan bagi anak didik sekarang ini? 

………………………………………………………………………………

…..........………………………………………………………………………. 

PP-2.1 



 

 

4. Bagaimana cara menyesuaikan antara model penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran tersebut dengan silabus, buku ajar, LKS yang 

digunakan sebagai pembelajaran saat ini? 

………………………………………………………………………………

…..........…………………………………………………………………… 

5. Bagaimanakah model penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil tes bagi anak didik? 

………………………………………………………………………………

…..........……………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PANDUAN REVIEW DOKUMEN 
MODEL PENYUSUNAN  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Informan: 

Guru Kelas I sampai Guru Kelas VI Dabin IV Cabang Dinas 

Pendidikan Kecamatan Semarang Timur 

 
Petunjuk pengisian: 
• Berilah tanda (√ ) pada kolom jawaban yang telah disediakan. 
 

 
NO Aspek Ada Tidak 

Ada 
1 Silabus   
2.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran   
3 Buku ajar   
4 Lembar Kerja Siswa   
5 Hasil Tes   
6 Absensi kehadiran siswa   
7 Perpustakaan   
8 Laboratorium   
9 Media pembelajaran   
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PANDUAN WAWANCARA 
EFEKTIFITAS PENANAMAN NILAI KEPAHLAWANAN 

 

 

Informan: 

Guru Kelas I sampai Guru Kelas VI Dabin IV Cabang Dinas 

Pendidikan Kecamatan Semarang Timur 

 
Petunjuk pengisian: 
• Mohon kuesioner ini mendapat tanggapan menurut pendapat Anda secara 

lugas, singkat dan jelas sesuai keadaan yang sebenarnya. 
 

 

PERTANYAAN EFEKTIFITAS PENANAMAN NILAI KEPAHLAWANAN 

1. Apakah dalam pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah sudah efektif 

untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik ? Apabila sudah 

jelaskan alasan saudara? 

………………………………………………………………………………

…..........…………………………………………………………………… 

2. Bagaimana keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata 

pelajaran IPS di sekolah dasar? 

………………………………………………………………………………

…..........…………………………………………………………………… 

 

 

OP-3.1 



 

 

3. Bagaimanakah dukungan sumber daya manusia, tempat dan lingkungan 

pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak 

didik?  

………………………………………………………………………………

…..........………………………………………………………………………. 

4. Bagaimanakah pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan? 

………………………………………………………………………………

…..........……………………………………………………………………… 

5. Apakah sistem sosial dan budaya di sekolah juga mendukung penanaman 

nilai kepahlawanan pada anak didik ? Jelaskan alasannya? 

………………………………………………………………………………

…..........…………………………………………………………………….... 

6. Bagaimana perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam 

mendukung penanaman nilai kepahlawanan ? 

………………………………………………………………………………...

..........…………………………………………………………...……….......... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PANDUAN KUESIONER 
EFEKTIFITAS PENANAMAN NILAI KEPAHLAWANAN 

 

 

Informan: 

Guru Kelas I sampai Guru Kelas VI Dabin IV Cabang Dinas 

Pendidikan Kecamatan Semarang Timur 

 
Petunjuk pengisian: 
• Pilihlah jawaban yang saudara anggap benar dengan cara memberikan 

tanda silang (X) 
• Apabila Anda akan mengganti jawaban yang tidak tepat, berilah tanda 

sama dengan (=) pada jawaban yang salah, kemudian berilah tanda 
silang pada jawaban yang dikehendaki. 
Misal :    a.  SS       b. S       c. TS    d. STS 

• Seluruh pertanyaan mohon diisi secara benar dan lengkap. Oleh karena 
itu sebelum dikumpulkan, mohon diperiksa kembali apakah setiap 
pertanyaan telah diisi dengan lengkap dan benar. 

 

PERTANYAAN EFEKTIFITAS PENANAMAN NILAI KEPAHLAWANAN 

1. Dengan pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah sudah efektif untuk 

menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Tidak Setuju 

d. Sangat Tidak Setuju 

2. Ada keterkaitan antara nilai kepahlawanan dengan mata pelajaran IPS di 

sekolah dasar 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Tidak Setuju 

d. Sangat Tidak Setuju 

OP-3.2 



 

 

3. Sumber daya manusia, tempat dan lingkungan pembelajaran di sekolah 

sudah memadai dan mendukung untuk penanaman nilai kepahlawanan pada 

anak didik  

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Tidak Setuju 

d. Sangat Tidak Setuju 

4. Sudah dilakukan pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Tidak Setuju 

d. Sangat Tidak Setuju 

5. Sistem sosial dan budaya di sekolah sudah memadai untuk mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik  

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Tidak Setuju 

d. Sangat Tidak Setuju 

6. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah sudah mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan  

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Tidak Setuju 

d. Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

 

 



 

 

 

PEDOMAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)  
EFEKTIFITAS PENANAMAN NILAI KEPAHLAWANAN 

 

A. Pembukaan 

1. Mengucapkan Salam 

2. Mengucapkan terima atas kehadiran peserta 

 

B. Penjelasan 

1. Menjelaskan maksud pertemuan Diskusi Kelompok Terarah pada 

pertemuan yang diharapkan peserta dapat memberikan tanggapan/ 

pendapat/ usulan mengenai efektifitas penanaman nilai kepahlawanan 

dalam pembelajaran IPS di Sekolah Dasar Wilayah Cabang Dinas 

Pendidikan Kecamatan Semarang Timur 

2. Informasi tentang masalah tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan 

penelitian dan kerahasiaan responden dijamin 

3. Dalam diskusi ini tidak ada pendapat yang benar dan salah, semua peserta 

mempunyai kesempatan yang sama untuk mengemukakan alasan-

alasannya. 

4. Peserta bebas menyatakan pendapat karena peneliti ingin mendapat 

masukan dari semua peserta 

5. Peneliti yakin peserta memiliki informasi tentang masalah yang akan 

disampaikan  

 

C. Prosedur 

1. Diskusi dipimpin oleh seorang moderator 

2. Moderator memperkenalkan diri dan asistennya 

3. Moderator mengajukan beberapa pertanyaan untuk ditanggapi oleh peserta 

4. Peserta dipersilahkan memberikan tanggapan tanpa harus ditunjuk, peserta 

menyampaikan pendapat bergantian dan tidak saling memotong 

pembicaraan peserta lain 

OP-3.3 



 

 

D. Perkenalan Peserta Diskusi 

1. Sebelum diskusi dimulai, moderator mempersilahkan peserta untuk 

memperkenalkan diri 

2. Peserta diyakinkan untuk tidak perlu khawatir karena identitas tersebut 

akan dirahasiakan dan hanya untuk kepentingan studi 

 

E. Pertanyaan Yang Ditanyakan Kepada Peserta 

EFEKTIFITAS PENANAMAN NILAI KEPAHLAWANAN 
 
 
1. Bagaimanakah pembelajaran IPS khususnya pelajaran sejarah dalam 

keefektifan untuk menumbuhkan nilai kepahlwanan bagi anak didik ?  

………………………………………………………………………………

…..........…………………………………………………………………… 

2. Bagaimana keterkaitan atau hubungan nilai kepahlawanan dengan mata 

pelajaran IPS di sekolah dasar? 

………………………………………………………………………………

…..........…………………………………………………………………… 

3. Bagaimanakah dukungan sumber daya manusia, tempat dan lingkungan 

pembelajaran di sekolah dalam penanaman nilai kepahlawanan pada anak 

didik?  

………………………………………………………………………………

…..........………………………………………………………………………. 

4. Bagaimanakah pengelolaan waktu, keterlanjutan dan perubahan 

pembelajaran untuk meningkatkan penanaman nilai kepahlawanan? 

………………………………………………………………………………

…..........……………………………………………………………………… 



 

 

5. Bagaimana sistem sosial dan budaya di sekolah dalam mendukung 

penanaman nilai kepahlawanan pada anak didik ?  

………………………………………………………………………………

…..........…………………………………………………………………….... 

6. Bagaimana perilaku ekonomi dan kesejahteraan di sekolah dalam 

mendukung penanaman nilai kepahlawanan ? 

………………………………………………………………………………...

..........…………………………………………………………...……….......... 

 

 



 

 

DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN 
 

NO 
RESP 1 2 3 4 5 6  NO 

RESP 1 2 3 4 5 6  

`1 3 3 3 3 3 3 `34 4 4 4 4 4 4  
`2 3 3 3 3 3 2 `35 4 4 4 4 4 4  
`3 4 3 3 3 3 3 `36 4 4 4 4 4 4  
`4 1 4 3 4 4 3 `37 2 3 1 2 3 3  
`5 4 3 3 3 3 2 `38 1 4 2 3 2 1  
`6 4 4 1 4 2 1 `39 1 3 2 1 1 2  
`7 3 3 2 3 3 3 `40 2 2 2 2 2 2  
`8 3 3 3 3 3 2 `41 2 2 2 3 3 3  
`9 3 3 3 3 3 2 `42 3 3 4 4 3 3  
`10 3 3 3 3 3 3 `43 4 3 3 3 3 2  
`11 4 4 3 3 3 2 `44 4 4 1 4 2 1  
`12 4 4 1 4 2 1 `45 3 3 2 3 3 3  
`13 4 4 3 3 3 3 `46 3 3 3 3 3 2  
`14 3 3 4 3 2 2 `47 3 3 3 3 3 2  
`15 3 3 3 3 2 2 `48 3 3 3 3 3 3  
`16 3 3 4 3 2 2 `49 3 3 3 3 3 3  
`17 3 3 2 3 2 2 `50 2 3 3 3 3 3  
`18 3 3 4 3 2 2 `51 2 3 3 3 3 3  
`19 3 3 3 3 3 3 `52 4 3 4 4 3 4  
`20 4 3 3 3 3 3 `53 2 3 3 3 3 3  
`21 3 3 3 3 3 3 `54 3 3 3 3 3 3  
`22 3 3 3 3 3 3 `55 4 4 4 4 4 4  
`23 3 3 3 3 3 3 `56 2 3 1 2 3 3  
`24 4 3 3 3 3 3 `57 1 4 2 3 2 1  
`25 3 3 3 3 3 3 `58 3 3 3 3 3 2  
`26 2 3 3 3 3 3 `59 4 3 3 3 3 3  
`27 2 3 3 3 3 3 `60 3 3 3 3 4 3  
`28 4 3 4 4 3 4 `61 3 3 3 3 3 3  
`29 2 3 3 3 3 3 `62 4 3 3 3 3 3  
`30 3 3 3 3 3 3 `63 3 3 3 3 3 3  
`31 4 4 4 4 4 4 `64 3 3 3 3 3 3  
`32 4 4 4 4 4 4 `65 3 3 3 3 3 3  
`33 4 4 4 4 4 4 `66 4 3 3 3 3 3  

 



 

 

FREKUENSI TANGGAPAN RESPONDEN (KUESIONER) 
 
 

Keefektifan Pembelajaran Sejarah Dalam Menumbuhkan Nilai Kepahlawanan

4 6.1 6.1 6.1
10 15.2 15.2 21.2
30 45.5 45.5 66.7
22 33.3 33.3 100.0
66 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Keterkaitan Nilai Kepahlawanan Dengan IPS

2 3.0 3.0 3.0
49 74.2 74.2 77.3
15 22.7 22.7 100.0
66 100.0 100.0

Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
SDM, Lingkungan Mendukung Penanaman Nilai Kepahlawanan

5 7.6 7.6 7.6
8 12.1 12.1 19.7

40 60.6 60.6 80.3
13 19.7 19.7 100.0
66 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Pengelolaan Waktu Dalam Meningkatkan Nilai Kepahlawanan

1 1.5 1.5 1.5
3 4.5 4.5 6.1

48 72.7 72.7 78.8
14 21.2 21.2 100.0
66 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 

 

Sistem Sosial Budaya Dalam Mendukung Penanaman Nilai Kepahlawanan

1 1.5 1.5 1.5
11 16.7 16.7 18.2
45 68.2 68.2 86.4

9 13.6 13.6 100.0
66 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Perilaku Ekonomi Dalam Mendukung Penanaman Nilai Kepahlawanan

5 7.6 7.6 7.6
16 24.2 24.2 31.8
36 54.5 54.5 86.4

9 13.6 13.6 100.0
66 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


