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Dewantara 

Pendidikan sejarah memiliki peran penting dalam membangun karakter 

siswa sesuia dengan Undang-undang no.20 Tahun 2003 dimana disebutkan bahwa 

pendidikan nasional bertugas agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal tersebut  pembelajaran sejarah 

mampu memberikan motivasi siswa melalui peristiwa-peristiwa masa lampau 

untuk kehidupan dimasa kini dan seterusnya. 

Kajian tentang tokoh Ki Hadjar Dewantara berdasarkan penelitian-

penelitian terdahulu tidak ada yang melakukan penelitian tentang transmisi nilai 

kepahlawanan tokoh Ki Hadjar Dewantara. Transmisi nilai merupakan proses 

mengirimkan pesan dari satu generasi ke generasi selanjutnya .Berdasarkan uraian 

diatas maka peneliti akan melakukan survei mengenai tingkat transmisi nilai

kepahlawan Ki Hadjar Dewantara di Sekolah Menengah Atas (SMA)  Taman 

Madya Ibu Pawiyatan Yogyakarta. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui berapa tinggi tingkat transmisi 

nilai siswa SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan Yogyakarta terhadap nilai 

kepahlawan Ki Hadjar Dewantara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

deskriptif dengan metode penelitian survei. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua siswa kelas XI SMA siswa SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan Yogyakarta 

yang berjumlah 17 siswa dengan teknik pengambilan sampel menggunkan teknik 

sampling jenuh, yaitu mengambil seluruh siswa kelas XI sebagai sampel 

penelitian karena jumlah populasi kurang dari 30 orang.  

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu transmisi nilai 

kepahlawana Ki Hadjar Dewantara. Pengumpulan data penelitian menggunakan 

skala guttman dan selanjutnya dianalisis menggunakan rumus deskriptif 

persentase. Hasil penelitian berdasarkan analisis deskriptif, menunjukan bahwa 

hasil tingkat transmisi niali siswa kelas XI SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan 

Yogyakarta terhadap nilai-nilai kepahlawanan Ki Hadjar Dewantara sebanyak  

76% siswa memiliki kesadaran sejarah sangat baik, sebanyak 18% siswa yang 

memiliki tranmisi nilai baik, sebanyak 6% siswa yang memiliki tranmisi nilai

tidak baik, Dari distirbusi jawaban semua reponden terhadap semua pernyataan 

menunjukan presentase rata-  rata sebesar 88% kemudian dicocokan dengan 

presentase predikat keberhasilan untuk analisis deskriptif presentase masuk dalam 

kategori sangat tinggi. 
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ABSTRACT 

Supriyadi, Agus. 2019. The Level of Transmission of Ki Hadjar Dewantara's 

Heroism in Taman Madya High School Ibu Pawiyatan Yogyakarta. History 

Department. Faculty of Social Science. Universitas Negeri Semarang. Tsabit 

Azinar Ahmad S.Pd., M.Pd. 

Keywords: Value Transmission, Heroic Values, Ki Hadjar Dewantara 

Historical education has an important role in building the character of 

students in accordance with Law No. 20 of 2003 which states that national 

education is tasked so that students actively develop their potential to have 

religious spiritual strength, self-control, personality, intelligence, noble character, 

and the skills needed by himself, society, nation and country. In this case history 

learning is able to motivate students through past events for life in the present and 

beyond. 

The study of the figure of Ki Hadjar Dewantara based on previous studies 

no one conducted research on the transmission of the heroic value of the figure of 

Ki Hadjar Dewantara. Value transmission is the process of sending messages from 

one generation to the next. Based on the description above, researchers will 

conduct a survey of the transmission rate of Ki Hadjar Dewantara's heroines at 

Taman Madya Ibu Pawiyatan Yogyakarta High School. 

The purpose of this study was to determine how high the transmission rate of 

Taman Madya Ibu Pawiyatan Yogyakarta high school students to the value of Ki 

Hadjar Dewantara's heroes. This type of research is descriptive quantitative 

research with survey research methods. The population in this study were all 

students of class XI high school students at Taman Madya Ibu Pawiyatan 

Yogyakarta, totaling 17 students with a sampling technique using saturated 

sampling techniques, namely taking all students of class XI as a research sample 

because the total population is less than 30 people. 

The variable in this study consisted of one variable, namely the 

transmission of heroic value Ki Hadjar Dewantara. Research data collection using 

the Guttman scale and then analyzed using the percentage descriptive formula. 

The results of the study are based on descriptive analysis, showing that the results 

of the transmission rate of grade XI students at Taman Madya High School Ibu 

Pawiyatan Yogyakarta on Ki Hadjar Dewantara's heroic values as much as 76% of 

students have very good historical awareness, as many as 18% of students who 

have good grades transmission, as many as 6% of students who had poor grades. 

From the responses of all respondents responding to all statements showed an 

average percentage of 88% then matched with the percentage of success predicate 

for descriptive analysis in the percentage included in the very high category. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sejarah memiliki peran penting terhadap pembangunan 

karakter masyarakat khususnya pada siswa. Melalui mata pelajaran 

sejarah, pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam materi-materi 

pelajaran dan proses pembelajarannya. Pelajaran sejarah berperan dalam 

pendidikan karakter karena memiliki nilai-nilai yang dapat diaplikasikan 

dalam materi-materinya. Pembelajaran sejarah mampu  memberikan 

motivasi bagi siswa dan memperkanlkan mereka terhadap bangsa dan 

perjuangannya di masa lampau. Terkait dengan hal ini Hasan (2012: 81-

95) menjelaskan bahwa “materi pendidikan sejarah mampu 

mengembangkan potensi peserta didik untuk mengenal nilai-nilai bangsa 

yang diperjuangkan pada masa lalu, dipertahankan dan disesuaikan untuk 

kehidupan masa kini, dan dikembangkan lebih lanjut untuk kehidupan 

masa depan”.  

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan sejarah 

memiliki peran penting dalam membangun karakter siswa sesuia dengan 

Undang-undang no.20 Tahun 2003 dimana dimana disebutkan bahwa 

pendidikan nasional bertugas agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
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serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Dalam hal tersebut  pembelajaran sejarah mampu memberikan 

motivasi siswa melalui peristiwa-peristiwa masa lampau untuk kehidupan

dimasa kini dan seterusnya. 

Peran penting pendidikan sejarah sebagai bagian dari pendidikan 

karakter disebabkan oleh beberapa hal (Ahmad, 2014). Pertama, 

banyaknya masalah moral yang merusak keperibadian siswa. Beragam 

masalah seperti tawuran, kecurangan dalam ujian, sampai pergaulan bebas 

kini merajalela. Kedua, tantangan globalisasi menuntut penyikapan yang 

bijak yang berbasis pada kearifan masyarakat. Karenanya, perlu penguatan 

bagi masyarakat untuk menyikapi perubahan global melalui sejarah. 

Ketiga, pengembangan karakter memerlukan best practice keteladanan 

dari nilai-nilai kepahlawanan yang terkandung dalam pelajaran sejarah. 

Melalui pembelajaran sejarah, nilai-nilai keteladanan dan kepahlawanan 

dapat ditransmisikan kepada peserta didik. 

Salah satu keunggulan dalam pembelajaran sejarah dalam hal 

penanaman nilai adalah adanya tokoh atau pahlawan yang dijadikan 

panutan. Tokoh-tokoh sejarah menjadi best practice dalam penanaman 

nilai. Dalam pembelajaran sejarah terdapat tokoh yang bersifat protagonis, 

seperti para pahlawan yang memberikan teladan untuk nilai-nilai positif. 

Selain itu ada pula tokoh antagonis, seperti penjajah yang menjadi faktor 

pemicu dimunculkannya arti penting sebuah nilai (Ahmad, 2014). 

Berdasarkan penelitian Chaerulsyah (2014) siswa banyak meneladani 
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pahlawan nasional dari sikap kejujuran dan pantang menyerah, sikap dan 

perilaku mereka setelah meneladani adalah berusaha agar terus menjadi 

pribadi yang baik, seperti: (1) Membiasakan bersikap tertib dan disiplin; ( 

2 ) Membiasakan berpenampilan rapi; ( 3) Meningkatkan kemampuan 

memimpin; (4) Membiasakan kesediaan dipimpin; (5) Membina 

kekompakan dan kerjasama; (6) Mempertebal rasa semangat kebangsaan. 

Berdasarkan penelitian dari Zakso (2012) Nilai kepahlawanan, 

keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial (K3KS) merupakan 

nilai kesejarahan yang tidak boleh hilang dari darah nadi setiap warga 

Negara Indonesia. Pembelajaran sejarah seyogianya tidak hanya cerita 

masa lalu, namun harus mampu menginternalisasi nilai-nilai kesejarahan 

tersebut dalam diri setiap peserta didik. Semangat kepahlawanan yang 

diwujudkan oleh para pejuang merupakan amal perjuangan yang 

dipersembahkan kepada bangsa dan tanah air. Mereka berjuang berdasar 

jiwa dan semangat rela berkorban untuk bangsanya. Semangat juang yang 

menggelora, keberanian, rasa kesetiakawanan yang tinggi, rela berkorban, 

sifat kegotongroyongan, cinta tanah air dan bangsa, tidak mengenal 

menyerah, serta percaya pada kemampuan diri sendiri adalah nilai-nilai 

Kepahlawanan yang masih relevan dan patut menjadi suri teladan bagi 

generasi muda.  

Nilai-nilai Kepahlawanan perlu dijunjung tinggi dengan penuh 

kebanggaan dan diamalkan dalam berbagai kegiatan pembangunan serta 

kehidupan sehari-hari. Memang harus diakui bahwa nilai-nilai 
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Kepahlawanan saat ini cenderung mengalami penurunan dalam 

pengamalannya. Oleh karena itu pengenalan nilai-nilai Kepahlawanan 

perlu dilakukan dan di sosialisasikan pada generasi muda (Chaerulsyah, 

2013: 5). 

Salah satu tokoh yang berperan penting dalam sejarah adalah Ki 

Hadjar Dewantara. Berdasarkan penelitian Zahra (2016)  Ki Hadjar 

Dewantara merupakan figur yang selalu menjadi kebanggaan bangsa 

Indonesia terutama di dunia pendidikan, sebagai tokoh yang mempunyai 

jiwa pejuang yang tidak kenal kata menyerah, sebagai seorang pemimpin 

yang dapat menuntun anak buahnya, sebagai seorang yang kritis terhadap 

dunia pendidikan, yang telah menghasilkan berbagai gagasan yang 

meliputi masalah politik dan budaya, sehingga beliau dikenal sebagai 

seorang pejuang, pendidik sejati dan sekaligus menjadi budayawan 

Indonesia. Lepas dari sosok Ki Hajar Dewantara secara pribadi, tiga 

semboyan beliau yang fenomenal terasa mampu menjadi pilar penopang 

dalam suksesnya seorang guru dalam menuntaskan pendidikan karakter di 

Indonesia yakni: “Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, 

Tut Wuri Handayani” yang mempunyai arti ketika berada di depan harus 

mampu menjadi teladan (contoh baik), ketika berada di tengah-tengah 

harus mampu membangu semangat, serta ketika berada di belakang harus 

mampu mendorong orang-orang dan atau pihak-pihak yang dipimpinnya. 

Oleh karena itu, pendidikan Tamansiswa yang dirintis oleh Ki Hajar 

Dewantara ini didasarkan atas prinsip atau slogan diatas, karena seorang 
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guru atau pun orang tua harus menjadi teladan, lalu ketika di tengah-

tengah anak harus membangun karsa (kehendak), dan dengan prinsip 

tutwuri handayani, akan memberikan anak kecil tumbuh sesuai dengan 

usia pertumbuhannya, namun tetap didampingi. 

Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah 

menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka 

sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi- tingginya. Pendidikan yang 

menjadi cita-cita Ki Hajar Dewantara adalah membentuk anak didik 

menjadi manusia yang merdeka lahir dan batin. Luhur akal budinya serta 

sehat jasmaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna 

bertanggungjawab atas kesejahteraan bangsa, tanah air serta manusia pada 

umumnya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka Ki Hajar 

Dewantara menawarkan beberapa konsep dan teori pendidikan di 

antaranya “Panca Darma”, yaitu dasar-dasar pendidikan yang meliputi : 

“Dasar kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan dan dasar

kemanusiaan”
 

Ki Hajar Dewantara mengusung pendidikan nasional 

dengan konsep penguatan penanaman nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh 

bangsa sendiri secara masif dalam kehidupan anak didik. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara yang dikutip Mohammad 

Yamin dalam sebuah penggambaran proses humanisasi, “berilah

kemerdekaan kepada anak-anak didik kita: bukan kemerdekaan yang 

leluasa, tetapi yang terbatas oleh tuntutan-tuntutan kodrat alam yang nyata 
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dan menuju ke arah kebudayaan, yaitu keluhuran dan kehalusan hidup 

manusia. Agar kebudayaan itu dapat menyelamatkan dan membahagiakan 

hidup dan penghidupan diri dan masyarakat, maka perlulah dipakai dasar 

kebangsaan, tetapi jangan sekali-kali dasar ini melanggar atau 

bertentangan dengan dasar yang lebih luas yaitu dasar kemanusiaan”(Putri, 

2012). 

Dengan demikian, kajian tentang tokoh Ki Hadjar Dewantara 

berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang melakukan 

penelitian tentang transmisi nilai kepahlawanan tokoh Ki Hadjar 

Dewantara. Selain itu hasil observasi mengenai penelitian tentang Ki 

Hadjar Dewantara di sekolah yang akan menjadi objek penelitian belum 

ada yang membahas mengenai hal tersebut, dengan demikian Berdasarkan 

uraian diatas maka peneliti hendak melakukan survei mengenai tingkat 

kesadaran sejarah siswa terhadap nilai-niali kepahlawan Ki Hadjar 

Dewantara di Sekolah Menengah Atas (SMA)  Taman Madya Ibu

Pawiyatan Yogyakarta. 

B. Rumusan Masalah 

1. Berapa tinggi tingkat transmisi nilai kepahlawanan Ki Hadjar 

Dewantara ? 

C. Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat  

kesadaran sejarah siswa SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan Yogyakarta 

terhadap Tokoh Ki Hadjar Dewantara. 
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D. Manfaat  

1. Manfaat teoritis 

Secara teoretis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber 

referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai sejauh mana siswa 

menanamkan nilai-nilai keteladanan pahlawan nasional, serta siswa 

diharapkan mampu mempunyai dan menerapkan sikap keteladanan Ki 

Hadjar Dewantara dalam kehidupan sehari-hari. Disamping ini, dapat 

diketahui bagaimana guru mata pelajaran sejarah dalam penyampaian 

materi mengenai Pahlawan nasional guna meningkatkan semangat 

kebangsaan siswa-siswi SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan 

Yogyakarta. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi penulis 

Sebagai bahan masukan bagi peneliti, agar mengetahui 

pentingnya mengamalkan sikap nasionalisme sebagai bentuk 

penghargaan terhadap jasa para pahlawan, serta sebagai tambahan 

wawasan dan pengetahuan tentang pahlawan Nasional khususnya 

ketokohan Ki Hadjar Dewantara. Selain itu juga memberikan bekal 

kepada peneliti agar menjadi calon guru mata pelajaran sejarah yang 

siap melaksanakan tugasnya dan mampu mengikuti perkembangan 

jaman. 

b. Bagi siswa 
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1) Dapat menumbuhkan semangat kebangsaan melalui nilai-nilai 

keteladanan pahlawan nasional kepada siswa sebagai generasi 

penerus bangsa.  

2) Dapat memberikan motivasi kepada siswa agar mempunyai 

kesadaran untuk berbangsa dan bernegara.  

3) Meningkatkan rasa kebanggaan dan rasa cinta tanah air kepada 

bangsa dan negara. 

4) Menambah wawasan siswa tentang ketokohan Ki Hadjar 

Dewantara. 

5) Agar siswa mampu menghargai jasa para pahlawan yang telah 

gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 

c. Bagi guru 

Memudahkan guru dalam memberikan pengetahuan tentang 

sejarah Ki Hadjar Dewantara kepada siswa dan membantu guru  

membangkitkan semangat belajar sejarah siswa. Serta sebagai 

informasi guru untuk menyelipkan nilai-nilai keteladanan pahlawan 

nasional sebaik mungkin kepada siswa sebagai generai penerus yang 

tahu akan perjuangan masa lampau yang telah dilakukan oleh 

pahlawan tersebut di dalam materi pembelajaran sejarah yang sesuai 

dengan kompetensi dasar tertentu. 

d. Bagi almamater 
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Memberikan referensi tambahan dtentang nilai-nilai 

keteladanan seorang pahlawan nasional khususnya ketokohan Ki 

Hadjar Dewantara. 

e. Bagi sekolah 

Semoga hasil penelitian ini akan dapat memberi sumbangan 

yang  berarti serta dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian 

selanjutnya dan mampu mencetak generasi penerus bangsa yang 

memiliki semangat yang tinggi untuk membawa bangsa ini menjadi 

lebih baik kedepannya. 

E. Batasan Istilah 

1. Transmisi Nilai 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia transmisi merupakan (1)

pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada

orang (benda) lain, (2) penularan, penyebaran, penjangkitan penyakit, 

(3) mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang 

(benda) lain. 

Menurut Shafira (2019) Transmisi nilai merupakan proses 

mengirimkan pesan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Orang 

tua dipandang sebagai sumber utama dalam mentransmisikan nilai, 

karena orang tua merupakan lingkungan terdekat pertama yang 

berinteraksi dengan anak. 

2. Pembelajaran Sejarah 
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Widja (1989: 23) menyatakan bahwa pembelajaran sejarah

adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan mengajar yang di

dalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau yang erat

kaitannya dengan masa kini. Menurut Joko Sayono (2013) 

Pembelajaran sejarah yang ideal adalah sebuah situasi yang 

memfasilitasi siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran sejarah 

secara optimal. Situasi yang dapat memfasilitasi belajar sejarah dengan 

optimal terdiri atas berbagai aspek yang saling sinergi dan terintegrasi 

menciptakan dorongan dan motivasi pada siswa untuk belajar sejarah.  

3. Ki Hadjar Dewantara 

Putri (2012) Raden Mas Soewardi Soerjaningrat adalah nama 

semula dari Ki Hajar Dewantara.Ia dilahirkan di Ngajogjakarta 

Hadingrat (Yogyakarta) pada hari Kamis Legi, tanggal 2 Mei 1889, 

sebagai putera keempat dari pangeran Soerjaningrat, dan sebagai cucu 

Sri Paku Alam III. Itu berarti Soewardi Suoerjaningrat berasal dari 

keluarga Pakualaman.Banyak penghargaan yang diperoleh Ki Hajar 

Dewantara. Hari kelahirannya (2 Mei) dijadikan sebagai Hari 

Pendidikan Nasional. Ia juga ditetapkan sebagai Pahlawan Pergerakan 

Nasional melalui surat keputusan Presiden RI No. 305 tahun 1959. 

Penghargaan lain yang diterimanya adalah Doctor Honoris Causa (Cr. 

H. C) dari Universitas Gadja Mada pada tahun. 1957,dua tahun

sebelum meninggal (26 April 1959). 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang Nilai-Nilai Tokoh 

Kepahlawanan Nasional Terhadap Pendidikan Karakter Siswa. Penelitian ini 

dilakukan oleh Intan Ayu Eko Putri (2012), Susi Deviyana (2011), Tony R. 

Sanchez (1998), Zalimatus Zahra (2016), Puji Nur Utami (2015), Ahmad 

Rosidi (2015) .  

Pertama, penelitian Intan Ayu Eko Putri (2012)  berjudul Konsep 

Pendidikan Humanistik Ki Hadjar Dewantara Dalam Pandangan Islam. Arti 

penting penelitian  Intan Ayu Eko Putri terhadap penelitian ini adalah 

bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai kejuangan tokoh Ki Hadjar 

Dewantara dalam pendidikan. Penelitian ini menggunakan strategi library  

research dengan bentuk deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Berisi 

tentang pemikiran Ki Hadjar Dewantara mengenai pendidikan Khususnya 

Pendidikan humanistic neburut islam. 

Kedua, penelitian Susi Deviyana (2011) berjudul Representasi Nilai 

Kepahlawanan Dalam Film. Penelitian ini menggunakan metode analisis 

seimologi. Penelitian ini berisi mengenai nilai-nilai kepahlawanan yang dapat 

diambil dalam film. Arti penting penilitian ini adalah untuk memberikan 

gambaran nilai-nilai kepahlawanan yang harus dicari nanti dalam tokoh Ki 

Hadjar Dewantara. 
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Ketiga, penelitian Tony R. Sanchez (1998) yang berjudul Heroes, 

Values, and Transcending Time: Using Trade Books To Teach Values 

(pahlawan, nilai, dan waktu melampaui: menggunakan buku perdagangan 

untuk mengajarkan nilai-nilai. Penelitian ini berisi tentang semangat 

kepahlawanan sebagai langkah penting dalam mengajar atau 

mempromosikan nilai-nilai kewarganegaraan yang efektif. 

Keempat, penelitian Zalimatus Zahra (2016) yang berjudul 

Keteladanan dalam pendidikan karakter pada anak remaja (kajian 

pemikiran ki hadjar dewantara). Penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian ini dilakukan 

dengan bertumpu pada data kepustakaan tanpa diikuti dengan uji empirik. 

Jadi, studi pustaka disini adalah studi teks yang seluruh substansinya 

diolah secara filosofis dan teoritis. Penelitian ini berisi menguraikan 

konsep pendidikan karakter pada anak remaja secara umum perspektif Ki 

Hajar Dewantara, dan menjelaskan konsep keteladanan perspektif Ki 

Hadjar Dewantara dalam pendidikan karakter pada anak remaja yang dapat 

diaplikasikan di zaman sekarang. 

Kelima penelitian Puji Nur Utami (2015)  yang berjudul Konsep 

Pendidikan Karakter Menurut Ki Hadjar Dewantara. Skripsi ini 

meggunakan metode Library Research, yaitu penelitian dilakukan dengan 

menggunakan sumber-sumber literatur pepustakaan yang objek 

penelitiannya digali lewat beragam informasi kepustakaan (buku, 

ensiklopedia, jurnal ilmiah, majalah, dan dokumen). Penelitian ini berisi 
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tentang konsep pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara dan juga

relevansi konsep pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara dalam 

dunia pendidikan dewasa ini. 

Keenam penelitian Ahmad Rosidi (2015) yang berjudul

Implementasi Trilogi Ki Hajar Dewantara dalam Kepemimpinan Kepala 

Sekolah di SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan  Yogyakarta. Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan (field research) dengan mengambil latar di 

SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan Yogyakarta. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan wawancara (In depth Interview), 

observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode 

kualitatif deskriptif. Penelitian ini berisi implementasi Trilogi 

kepemimpinan Ki Hajar Dewantara di SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan 

Yogyakarta. 

Penelitian-penelitian diatas menjadi penguat pentingnya kajian 

terhadap tokoh sejarah, terutama tokoh Ki Hadjar Dewantara dalam 

Pembelajaran sejarah dengan krangka pendidikan karakter. Namun 

demikian, berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih 

menitikberatkan pada nilai-nilai karakter dalam  tokoh Ki Hadjar 

Dewantara.
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B. Deskripsi Teoritis 

1. Transmisi Nilai 

a. Pengertian Transmisi Nilai 

Menurut Trommsdorff dalam Firda Shafira (2019) transmisi 

nilai merupakan bagian dari transmisi budaya dan sejauh ini

dipandang sebagai  bagian  dari  jalur  transmisi  yang biasanya  

bertujuan  untuk mencapai  suatu  hal  tertentu. Trommsdorff  

menjelaskan bahwa tujuan penelitian transmisi budaya adalah 

menjelaskan kontinuitas nilai-nilai budaya yang disampaikan oleh 

orang tua kepada anak. Orang tua dan anak yang  terlibat  dalam  

proses  transmisi  akan  memengaruhi  proses  dan  akibatkan

transmisi sesuai dengan prioritas, keyakinan, dan pengetahuan budaya 

yang dimiliki. Pengalaman sosialisasi, status sosial, dan status 

perkembangan juga memengaruhi intensi maupun cara individu 

mentransmisikan nilai-nilai budaya. Trommsdorff menyatakan bahwa 

hubungan orang tua-anak dipandang sebagai sabuk transmisi. 

Sekolah merupakan sistem sosial yang mempunyai organisasi 

yang unik dan pola relasi sosial di antara para anggotanya yang 

bersifat unik pula. Hal itu disebut kebudayaan sekolah. Namun, untuk 

mewujudkannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah. 

Sekolah dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain, seperti keluarga 

dan masyarakat untuk merumuskan pola kultur sekolah yang dapat 
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menjembatani kepentingan transmisi nilai (Ariefa Efianingrum, 2007: 

51).  

Transmisi nilai terjadi melalui enkulturasi dan sosialisasi 

(Schonpflug, 2009). Proses enkulturasi dapat terjadi melalui jalur 

vertikal, miring dan horizontal. Hasil akhir enkultuasi dan sosialisasi 

adalah kesamaan perilaku dalam budaya, dan perbedaan perilaku 

antara budaya. Demikian mekanisme krusial budaya yang 

menghasilkan kesamaan dan perbedaan (Berry, Poortinga, Segall, & 

Dasen, 2002). Lestari (2012), menyatakan transmisi yang terjadi pada 

budaya sendiri disebut juga sebagai sosialisasi. Sosialisasi dalam 

keluarga dapat didefinisikan sebagai proses yang diinisiasi oleh orang 

dewasa untuk mengembangkan anak melalui insight, pelatihan, 

imitasi, guna mempelajari kebiasaan dan nilai-nilai yang kongruen 

dalam beradaptasi dengan budaya. Melalui sosialisasi, anak 

diharapkan memiliki kebiasaan yang adaptif dan nilai-nilai yang 

relevan dengan budaya setempat.  

b. Faktor Transmisi Nilai 

 Faktor-faktor yang memengaruhi transmisi nilai diantaranya adalah 

persepsi interpersonal nilai antara kedua orang tua dan remaja (Stattin 

& Yunhwan, 2018), serta lingkungan pergaulan dengan teman sebaya 

(Barni, Vieno, Rosnati, Roccato, & Scabini dalam Shafira: 2019). 

Faktor lain yang memengaruhi yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan 
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masyarakat yang aman secara psikologis, pola interaksi demokratis, 

religius menurut Ali & Asrori dalam Shafira (2019). 

2. Pendidikan karakter dalam pendidikan sejarah 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Menurut Samani dan Hariayanto (2003:22-26)  karakter adalah 

sesuatu yang sangat penting dan vital bagi tercapainya tujuan hidup, 

karakter merupakan dorongan untuk menentukan yang terbaik dalam 

hidup, jadi pendidikan karakter adalah amanat Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang  pada 

pasal 3 menegaskan bahwa “pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha ESA , berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. 

Rifki Afandi (2011:88) Pendidikan karakter adalah suatu sistem 

pendidikan dengan penanaman nilai-nilai sesuai dengan budaya 

bangsa dengan komponen aspek pengetahuan (cognitive), sikap 

perasaan (affection felling), dan tindakan, baik terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa (YME) baik untuk diri sendiri, masyarakan dan bangsanya. 

Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008) karakter 
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didefinisikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti 

yang membedakan seseorang dari orang lain.  

Menurut Zahra (2016) Pendidikan karakter adalah sebuah proses 

transformasi nila-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam 

kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam kehidupan orang 

itu. Dalam hal ini ada tiga ide pikiran penting, yaitu: 1) Proses 

transformasi nilai-nilai, 2) ditumbuhkembangkan dalam kepribadian, 

dan 3) menjadi satu dalam perilaku. Jadi jelas bahwa pendidikan 

karakter berperan penting dalam pembentukan karakter anak yang 

unggul dalam segala hal. 

Pendidikan karakter di sekolah dapat diartikan sebagai 

pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan 

perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu 

yang dirujuk oleh sekolah. Definisi ini mengandung makna sebagai 

berikut:  

1. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang terintegrasi 

dengan pembelajaran yang terjadi pada semua mata pelajaran; 

2. Diarahkan pada penguatan dan pengembangan perilaku anak didik 

secara utuh. Asumsinya anak merupakan organism manusia yang 

memiliki potensi untuk dikuatkan dan dikembangkan; 

3. Penguatan dan pengembanga perilaku didasari oleh nilai yang 

dirujuk sekolah atau lembaga. 

Sedangkan menurut Utami (2017) pendidikan karakter adalah 
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suatu usaha yang direncanakan secara bersama-sama yang bertujuan 

untuk menciptakan generasi penerus yang memiliki dasar-dasar 

pribadi yang baik, baik dalam pengetahuan, perasaan, dan tindakan. 

b. Tujuan Pendidikan Karakter 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim 

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan Nasional 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (Pasal 2), berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

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

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3).

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan bahwa 

Pendidikan Dasar bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.  

Kemudian dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Lulusan 

Sekolah Dasar adalah: 

1) Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap 

perkembangan anak. 
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2) Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri. 

3) Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya. 

4) Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan 

sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya. 

5) Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, 

kritis, dan kreatif. 

6) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif; dengan 

bimbingan guru/pendidik. 

7) Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari 

potensinya. 

8) Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari. 

9) Menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial di 

lingkungan sekitar. 

10) Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan. 

11) Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, 

dan tanah air Indonesia. 

12) Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan 

budaya lokal. 

13) Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan 

memanfaatkan waktu luang. 

14) Berkomunikasi secara jelas dan santun. 
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15) Bekerja sama dalam kelompok, tolong menolong, dan menjaga diri 

sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya. 

16) Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis. 

17) Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, 

menulis, dan berhitung.  

Tujuan pendidikan karakter adalah: 

1) Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai 

manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai karakter 

bangsa. 

2) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji 

dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa 

yang religius 

3) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta 

didik sebagai generasi penerus bangsa 

4) Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang 

mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. 

5) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai 

lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan 

persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh 

kekuatan. 

Pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama. Pertama, fungsi 

pembentukan dan pengembangan potensi. Pendidikan karakter 

berfungsi pembentukan dan pengembangan potensi peserta didik agar 



23 

berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan 

falsafah hidup pancasila. Kedua, fungsi perbaikan dan penguatan. 

Pendidikan karakter berfungsi memperbaiki dan memperkuat peran 

keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut 

berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi 

warga negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, 

mandiri, dan sejahtera. Ketiga, fungsi penyaring. Pendidikan karakter 

berfungsi memilah budaya bangsa sendiri menyaring budaya bangsa 

lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa 

yang bermartabat. Ketiga fungsi ini dilakukan melalui: (1) 

pengukuhan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, (2) 

pengukuhan nilai dan norma konstusional UUD 45, (3) penguatan 

komitmen kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 

(4) penguatan nilai-nilai keberagamaan sesuai dengan konsepsi 

Bhineka Tunggal Ika, dan (5) penguatan keunggulan dan daya saing 

bangsa untuk keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara Indonesia dalam konteks global. 

Pendidikan karakter juga memiliki tujuan secara perinci. 

Pertama, mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik 

sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter 

bangsa. Kedua,mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik 

yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya 

bangsa yang religius. Ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan 
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tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. 

Keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi 

manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. 

Kelima,mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai 

lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan 

persahabatan, dan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan 

(Zubaedi, 2011:18). 

c. Strategi Penerapan pendidikan Karakter 

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan 

pendidikan karakter (Pusat Kurikulum,2010): 

1) Berkelanjutan; mengandungmakna bahwa proses pengembangan 

nilai-nilai karakter merupakan sebuah proses yang tiada berhenti, 

dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu 

satuan pendidikan, bahkan setelah tamat dan terjun ke masyarakat. 

2) Melalui semua  mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya 

sekolah, serta muatan lokal; mensyaratkan bahwa proses 

pengembangan nilai-nilai karakter dilakukan melalui setiap mata 

pelajaran, serta dalam setiap kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. 

3) Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan dan dilaksanakan; 

mengandung makna bahwa materi nilai karakter tidak dijadikan 

pokok bahasan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, 

teori, prosedur, ataupun fakta dalam mata pelajaran agama, bahasa 

Indonesia, handayani” dalam setiap perilaku yang ditunjukkan



25 

peserta didik. Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses 

pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang menimbulkan 

rasa senang dan tidak indoktrinatif.  Guru tidak perlu mengubah 

pokok bahasan yang sudah ada, tetapi menggunakan pokok 

bahasan itu untuk mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa. 

Juga, guru tidak harus mengembangkan proses belajar khusus 

untuk mengembangkan nilai. Suatu hal yang selalu harus diingat 

bahwa satu aktivitas belajar dapat digunakan untuk 

mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

4) Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan 

menyenangkan; prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan 

nilai karakter dilakukan oleh peserta didik buka oleh guru. Guru 

menerapkan prinsip “tut wuri handayani” dalam setiap perilaku

yang ditunjukkan peserta didik. Prinsip ini juga menyatakan bahwa 

proses pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang 

menimbulkan rasa senang dan tidak indoktrinatif. Diawali dengan 

perkenalan terhadap pengertian nilai yang dikembangkan maka 

guru menuntun peserta didik agar secara aktif. Hal ini dilakukan 

tanpa guru mengatakan kepada peserta didik bahwa mereka harus 

aktif, tapi guru merencanakan kegiatan belajar yang menyebabkan 

peserta didik aktif merumuskan pertanyaan, mencari sumber 

informasi, dan mengumpulkan informasi dari sumber, mengolah 
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informasi yang sudah dimiliki, merekonstruksi data, fakta, atau 

nilai, menyajikan hasil rekonstruksi atau proses pengembangan 

nilai, menumbuhkan nilai-nilai budaya dan karakter pada diri 

mereka melalui berbagai kegiatan belajar yang terjadi di kelas, 

sekolah, dan tugas-tugas di luar 

d. Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sejarah  

Pendidikan sejarah memiliki peran penting terhadap 

pembangunan karakter masyarakat. Hal ini tercermin dalam tujuan 

mata pelajaran Sejarah dalam Permendiknas Nomor 22 tahun 2006, 

yakni “mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, 

kepeloporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang 

menyerah yang mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian 

peserta didik”. Peran penting ini didukung dengan materi-materi yang

mengandung nilai-nilai penting bagi peserta didik. Melalui mata 

pelajaran sejarah, pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam 

materi-materi pelajaran dan proses pembelajarannya, Ahmad (2014). 

Melalui pelajaran sejarah peserta didik dapat melakukan kajian 

mengenai apa dan bila, mengapa, bagaimana, serta akibat apa yang 

timbul dari jawaban masyarakat bangsa di masa lampau tersebut 

terhadap tantangan yang mereka hadapi serta dampaknya bagi 

kehidupan pada masa sesudah peristiwa itu dan masa kini. Materi 

pendidikan sejarah mampu mengembangkan potensi peserta didik 

untuk mengenal nilai-nilai bangsa yang diperjuangkan pada masa lalu, 
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dipertahankan dan disesuaikan untuk kehidupan masa kini, dan 

dikembangkanlebih lanjut untuk kehidupan masa depan. Bangsa 

Indonesia masa kini beserta seluruh nilai dan kehidupan yang terjadi 

adalah hasil perjuangan bangsa pada masa lalu dan akan menjadi 

modal untuk perjuangan kehidupan pada masa menatang. 

Materi sejarah memberikan informasi mengenai keberhasilan 

dan kegagalan bangsa dalam menjawab tantangan zaman sehingga 

menjadi milik bangsa masa kini. Tindakan apa yang dilakukan para 

pelaku sejarah yang tidak berhasil mencapai tujuan dan perbuatan apa 

yang mereka lakukan yang berhasil mencapai tujuan. Materi yang 

tercantum dalam cerita sejarah bukan hanya cerita sukses tetapi juga 

cerita kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan adalah hal yang terjadi 

dalam kehidupan nyata manusia. Kedua sisi kehidupan itu, 

keberhasilan dan kegagalan, menjadi pelajaran penting. Dengan sifat 

materi yang demikian, dalam mengembangkan pendidikan karakter, 

materi pendidikan sejarah merupakan mengembangkan fungsi  

3. Pembelajaran Sejarah Tentang Ki Hajar Dewantara 

Pengertian Pembelajaran Sejarah yakni pendidikan sejarah 

sebagai “bank of examples for solving present problems and 

chartering future action” Wineburg dalam S. Hamid Hasan (2012:88) 

terkikis oleh suasana batin bangsa dan keterbatasan kebijakan 

pendidikan yang menempatkan pengetahuan di atas segalanya.

Menurut Sartono Kartodirdjo dalam S. Hamid Hasan (2012:88) salah 
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satu fungsi belajar sejarah untuk mengenal siapa diri kita sebagai 

bangsa. Pengenalan jati diri yang dikemukakan Sartono sangat penting 

sebagaimana dikatakan Cartwright dalam S. Hamid Hasan (2012:88) 

bahwa "our personal identity is the most important thing we possess"

dan kehilangan jatidiri berarti kehilangan eksistensi bangsa.  

Menurut Joko Sayono (2013) Pembelajaran sejarah yang ideal 

adalah sebuah situasi yang memfasilitasi siswa agar dapat mencapai 

tujuan pem-belajaran sejarah secara optimal. Situasi yang dapat 

memfasilitasi belajar sejarah dengan optimal terdiri atas berbagai 

aspek yang saling sinergi dan terintegrasi menciptakan dorongan dan 

motivasi pada siswa untuk belajar sejarah. 

a. Tujuan Pembelajaran Sejarah 

Menurut S. Hamid Hasan (2012:90) Tujuan pendidikan sejarah 

di SMA adalah:  

1) Mengembangkan kemampuan berpikir kronologis, kritis dan 

kreatif. 

2) Membangun kepedulian sosial 

3) Mengembangkan semangat kebangsaan 

4) Membangun kejujuran, kerja keras, dan tanggungjawab 

5) Mengembangkan rasa ingin tahu. 

6) Mengembangkan nilai dan sikap kepahlawanan serta 

kepemimpinan 

7) Mengembangkan kemampuan berkomunikasi 
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8) Mengembangkan kemampuan mencari, mengolah, mengemas, dan 

mengkomunikasikan informasi. 

Tentu saja jumlah butir tujuan bukanlah suatu indikasi tingkat 

kedalaman atau kesulitan pelajaran. Pada jenjang SMA pendalaman 

suatu peristiwa sejarah sudah menjadi suatu keharusan. Melalui 

pendalaman terebut peserta didik mampu menemukan nilai-nilai dari 

suatu peristiwa sejarah. Mereka dapat memantapkan nilai tadi melalui 

diskusi kelas dan melakukan upaya internalisasi nilai-nilai. 

Menurut Permendiknas no. 22 tahun 2006 dalam sayono (2013) 

Mata pelajaran sejarah bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai, berikut:  

1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan 

tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa 

kini, dan masa yang akan datang. 

2. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah 

secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan 

metodologi keilmuan. 

3. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap 

peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia 

dimasa lampau. 

4. Pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa 

Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses 

hingga masa kini dan masa yang akan datang 
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5. Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian 

dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah 

air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang 

kehidupan baik nasional maupun internasional. 

Menurut R. Moh. Ali (2005:350-351) Tujuan pelajaran sejarah 

pada umumnya itu ialah memperkenalkan pelajar kepada riwayat 

perjuangan manusia untuk mencapai kehidupan yang bebas, bahagia, 

adil, dan makmur. Serta menyadarkan pelajar tentang dasar dan tujuan 

kehidupan manusia pada umumnya. 

Sedangkan  tujuan pelajaran sejarah nasional adalah (a) 

membangkitkan,mengembangkan serta memelihara semangat 

kebangsaan; (b) membangkitkan hasrat mewujudkan cita-cita 

kebangsaan dalam segala lapangan; (c) membangkitkan hasrat 

mempelajari sejarah dunia; (d) menyadarkan anak tentang cita-cita 

nasional (Pancasila dan Undang-undang Pendidikan) serta perjuangan 

tersebut untuk mewujudkan cita-cita itu sepanjang masa. 

b. Komponen dalam Pembelajaran Sejarah 

Menurut Afif (2015) komponen-komponen pembelajaran 

sejarah adalahsalah satu faktor pendukung dalam proses pembelajaran 

untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Ada beberapa 

komponen yang mempengaruhi dalam pembelajaran sejarah antara 

lain:  

1. Tujuan pembelajaran sejarah 
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2. Materi dan bahan ajar 

3. Strategi pembelajaran 

4. Alat bantu dan media pembelajaran sejarah 

c. Ruang Lingkup Pembelajaran Sejarah tentang Ki Hajar 

Dewantara 

Salah satu KD dalam pembelajaran sejarah yang dapat memuat 

materi mengenai tokoh Ki Hadjar Dewantara di sekolah SMA Taman 

Madya Ibu Pawiyatan adalah  KD kelas XI  yakni Menganalisis 

Hubungan antara Perkembangan paham_paham Baru dan 

Transformasi Sosisal  dengan Kesadaran dan Pergerakan kebangsaan. 

Ki Hadjar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta 

dengan nama RM Soewardi Soerjaningrat (SS), putra GPH 

Soerjaningrat, atau cucu Sri Paku Alam III. Dari genealoginya SS 

adalah keluarga bangsawan pakualaman. Sebagai bangsawan jawa SS 

mengenyam pendidikan ELS (Europeesche Lagere School) sekolah 

rendah untuk anak-anak Eropa. Kemudian SS mendapat kesempatan 

masuk STOVIA (School tot Oplending voor Inlandsche Artsen) biasa 

disebut sekolah Dokter Jawa. Namun karena kondisi kesehataannya 

tidak mengizinkan sehingga SS tidak tamat dari sekolah ini 

(Wiryopranoto, 2017:10). 

Zahra (2016) Ki Hadjar Dewantara mengganti nama itu ketika 

beliau berusia 39 tahun, alasan beliau mengganti nama menjadi Ki 

Hadjar Dewantara adalah karena keinginan beliau untuk lebih 
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merakyat atau lebih dekat dengan rakyat. Dengan mengganti nama 

tersebut, akhirnya Ki Hadjar Dewantara dapat leluasa bergaul dengan 

rakyat kebanyakan. Sehingga dengan demikian perjuangannya 

menjadi lebih mudah diterima oleh rakyat pada masa itu. Menurut 

silsilah susunan Bambang Sokawati Dewantara, Ki Hadjar Dewantara 

masih mempunyai alur keturunan dengan Sunan Kalijaga. Dengan 

demikian selain Ki Hadjar Dewantara merupakan keturunan 

bangsawan beliau juga merupakan keturunan ulama karena masih 

mempunyai silsilah keturunan dengan Sunan Kalijaga. Oleh karena itu 

sebagai seorang ketur keturunan dengan Sunan Kalijaga. Oleh karena 

itu sebagai seorang keturunan bangsawan dan ulama, Ki Hadjar 

Dewantara dididik dan dibesarkan dalam lingkungan sosio cultural 

dan religius yangtinggi serta kondusif. Pendidikan yang diperoleh Ki 

Hadjar Dewantara di lingkungan keluarga sudah mengarah dan terarah 

ke penghayatan nilai-nilai kultural dan religius sesuai dengan 

lingkungannya. Pendidikan dari keluarga yang tersalur melalui 

pendidikan adat dan sopan santun, kesenian dan pendidikan 

keagamaan turut mengukir jiwa kepribadiannya. 

Pada tanggal 6 september 1912 didirikan partai  politik 

“INDISCHE PARTIJ”, dan Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat

dan Dokter Cipto Mangunkusumo merupakan tokoh-tokoh pimpinan 

dari perhimpunan itu. Tiga serangkai itu menjelajahi pulau Jawa untuk 

mempropagandakan “indische Partij” dan mereka mencapai
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kesuksesan yang besar. Banyak orang pribumi yang masuk menjadi 

anggota partai itu, juga orang-orang non pribumi, orang-orang Indo 

Belanda, Cina dan Arab. Melalui alat medianya De Expres dan 

penulisan serta penyebaran buletin, brosur. “Indische Partij merupakan

organisasi politik yang pertama dalam sejarah”. Mereka berusaha 

mendaftarkan organisasi untuk memperoleh status badan hukum pada 

pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pemerintah kolonial Belanda 

melalui Gubernur Jendral Idenburg berusaha menghalangi kehadiran 

partai ini dengan menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret 

1913. Alasan penolakannya adalah karena organisasi ini dianggap 

dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan menggerakan 

kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda (H.A.H 

Harahap dan B.S. Dewantara, 1980 : 4). 

Pada 6 September 1913 tiga serangkai ini, TM, SS, dan EFE 

Douwes Dekker berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok di Batavia 

menuju negeri balanda, sebagai tempat pembuuuangannya melalui 

Singapura. Sesampainya dinegeri Belanda, mereka hidup dengan 

menggunakan uang yang diperoleh dari sumbangan teman-teman 

mereka yang telah membentuk suatu badan pengumpulan dana diberi 

nama TADO (Tot Aan De Onafhankelijkheid) yang berarti sampai 

kemerdekaan tercapai. Banyak karya yang dihasilkan SS selama 

pengasingan antara lain ia sempat mendirikan Indonesisch Pers 

Bureau. Selain itu SS juga masih menyempatkan diri untuk mengikuti 
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kuliah singkat di Larger Onderwijs (sekolah Guru), ia memperoleh 

ijazah Akte van Bekwaam als Onderwijzer (ijaza kepandaian 

mengajar). Setelah menjalani hukuman buang dinegeri Belanda, SS 

direncanakan akan meninggalkan Belanda pada 24 Mei 1917 dengan 

menaiki kapal Rinjani. Namun rencana kepulangan ini menjadi 

terdunda Cukup lama sebagai akibat dari pecahnya Perang Dunia I di 

Eropa. Sehingga pada tanggal 15 September 1919 SS baru merapat di 

Pelabuuhan Tanjung Priok (Wiryopranoto, 2017:53-57). 

Setelah ditolaknya pendaftaran status badan hukum Indische 

Partij, Ki Hajar Dewantara pun ikut membentuk Komite Bumi Putra 

pada November 1913. Sesudah berdiri komite itu maka segeralah 

menerbitkan “Surat Edaran” Nomor satu, yang isinya menjelaskan

kepada khalayak tentang berdirinya dan tentang maksud tujuan 

“Komite Bumi Putra”. Penerbitan pertama ini segera disusul

peberbitan yang kedua, yaitu sebuah buku kecil (brosur) berjudul : 

“Andai Aku seorang Belanda” karangan Suwardi Suryaningrat. Yang

sebagian isi karangannya adalah : 

“Andaikan aku seorang Belanda, pada saat itu pada saat itu 

juga aku akan memprotes jahat untuk merayakan Peringtan 

Kemerdekaan Belanda itu. Aku akan menulis di surat-surat 

kabar, bahwa hajat itu salah. Aku akan mengingatkan kawan-

kawan setanah jajahan bahwa berbahayalah di saat ini 

mengadakanperayaan kemerdekaan itu. Aku akan memberi 

nasehat semua orang Belanda supaya janganlah hendaknya 

menghina rakyat Hindia Belanda, yang kini mulai menunjukkan 

keberanian, dan mungkin akan berani bertindak pula. Sungguh 

aku akan protes dengan segala kekuatan yang ada padaku. 

Seandainya Aku seorang Belanda, aku tak akan sekali-kali 
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merayakn pesta kemerdekaan di negeri yang masih 

terjajah”(Bambang Sokawati Dewantara, 1981 : 37-38). 

Setibanya di tanah air SS tidak menginginkan untuk 

melanjutkan kariernya dibidang politik. Ia kemudian 

mengkonstrentrasikan  dirinya dalam kegiatan pendidikan untuk anak-

anak Bumiputera. Tama Siswo yang merupakan Singkatan dari 

Pergerakan Kebangsaan Taman Siswo, yang merupakan sebuah 

lembaga pendidikan  yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara pada 

Juli 1922 di Yogyakarta. Dengan tujuan untuk memperoleh suatu 

wawasan dalam pemikiran yang mendasari perguruan Taman Siswo, 

perlu untuk mengetahui prinsip dasar yang diuraikan dalam rapat 

pendiriannya pada 3 Juli 1922 oleh Ki Hadjar Dewantara terdapat 7 

prinsip dari lembaga pendidikan ini, yakni 1) Hak menentukan nasib 

sendiri; 2) Siswa yang mandiri; 3) Pendidikan yang mencerahkan 

masyarakat; 4) pendidikan harus mencangkup wilayah yang luas; 5) 

Perjuangan menuntut kemandirian; 6) system ketahanan diri; 7) 

Pendidikan anak-anak (Wiryopranoto, 2017:57-59). 
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C. Krangka Berpikir 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini bertujuan sebagai arahan 

dalam pelaksanaan penelitian, terutama untuk memahami alur pemikiran, 

sehingga analisis yang dilakukan lebih sistematis dan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Ki Hadjar Dewantara adalah Pahlawan Pergerakan Nasional 

melalui surat keputusan Presiden RI No. 305 tahun 1959. Dalam hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa KI Hadjar Dewantara adalah sosok 

pahlawan yang penting untuk dicontoh prilakunya oleh para pelajar karena 

sosok beliau yang berjuang di bidang pendidikan.  

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran 

seejarah siswa tentang Ki Hadjar Dewantara meliputi: biografi tokoh, 

peranan tokoh, keteladanan tokoh, dan warisan atau peninggalan tokoh Ki 

Hadjar Dewantara. Penelitian ini tergolong baru Karena dapat dilihat dari 

penelitian-penelitian terdahulu mengenai Ki Hadjar Dewantara belum ada 

penelitian yang meneliti tingkat kesadaran sejarah siswa terhadap tokoh Ki 

Hadjar dewantara. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah didapat dari penelitian ini, 

maka dapat disimpulan bahwa: pahlawan nasional merupakan salah satu tokoh 

penting dalam pendidikan sejarah yang memiliki peran dalam pengembangan 

karakter peserta didik disekolah. Dari pengembangan karakter tersebut 

bermaksud untuk menumbuhkan kesadaran sejarah pada peserta didik. 

Kesadaran sejarah dapat diperoleh salah satunya dengan melalui nilai-nilai 

keteladanan yang dimiliki oleh tokoh pahlawanan  nasional. Ki Hadjar 

Dewantara merupakan tokoh yang terkenal akan perjuangannya dalam 

perkembangan pendidikan di Indonesia serta merupakan figure yang memiliki 

nilai-nilai keteledanan yang dapat diambil menjadi suatu contoh dalam 

kehidupan para siswa. Diketahui dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

bahwa tingkat tranmisi nilai kepahlawana Ki Hadjar Dewantara siswa SMA 

Taman Madya Ibu Pawiyata Yogyakarta masuk dalam kategori sangat tinggi, 

kesimpulan tersebut didapatkan dari hasil jawaban angket/kuesioner penelitian yang 

telah dikerjakan oleh siswa kelas XI dengan hasil dari 40 pernyataan pada angket

sebanyak 20 pernyataan yang dikatakan valid dan 20 tidak valid dengan rincian hasil 

perolehan sebanyak 76% siswa memiliki tranmisi nilai kategori sangat tinggi. 

Sebanyak 18% siswa memiliki  tranmisi nilai kategori baik, dan Sebanyak  6% 

siswa memiliki tranmisi nilai kategori kurang baik.  Dari distirbusi jawaban 
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semua reponden terhadap semua pernyataan menunjukan presentase rata-rata 

sebesar 88% kemudian dicocokan dengan presentase predikat keberhasilan 

untuk analisis deskriptif presentase masuk dalam kategori sangat tinggi. 

Kendala atau hambatan dalam pembelajaran sejarah mengenai materi 

tentang Ki Hadjar Dewantara di SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan 

Yogyakarta yakni,  adanya kekurangan guru sejarah di sekolah tersebut 

dimana hanya memiliki satu guru sejarah ditambah lagi guru sejarah di SMA  

Taman Madya Ibu Pawiyatan Yogyakarta juga mengajar disekolah lain. Akan 

tetapi tingginya kesdaran sejarah siswa mengenai nilai-nilai kepahlawanan Ki 

Hadjar Dewantara di SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan Yogyakarta selain 

dari pembelajaran sejarah oleh guru sejarah juga dikarenakan adanya 

pelajaran ketamansiswaan yang juga mempelajari tokoh Ki Hadjar Dewantara 

secara mendalam. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan di atas, peneliti mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Sekolah hendaknya menambah sumber belajar siswa khususnya tentang 

ketokohan Ki Hadjar Dewantara. 

2. Guru diharapkan dapat mengintegrasikan pelajaran sejarah dengan 

ketamansiswaan dalam khususnya pada submateri Ki Hadjar dewaantara. 

Hal ini bertujuan agar siswa dapat lebih dalam mengetahui dan paham 
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perjuangan Ki Hadjar Dewantara serta dapat meneladani perjuangan yang 

telah dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara dalam kehidupan  siswa. 

3. Untuk Siswa, diharapkan menjaga dan bertindak dengan bijak  mengenai 

peninggalan Ki Hadjar dewantara serta membaca referensi mengenai Ki 

Hadjar Dewantara. 

4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain untuk 

penelitian tentang tokoh Ki Hadjar Dewantara di sekolah ini.  
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