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MOTTO 

 Alang-alang dudu aling-aling manunggaling kautaman. 

 Teruslah berjalan dan berfikir positif maka semesta akan 

mendukungmu. 

 Semua orang ingin berada dipuncak gunung, tapi semua kebahagiaan 

dan pertumbuhan terjadi saat kita memanjatnya. 
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SARI 

Rokhman, Abdul. 2019. Penanaman Nilai-nilai Keteladanan Ki Hajar 

Dewantara di SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan.Jurusan Sejarah, Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Tsabit Azinar Ahmad, S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci :Penanaman Nilai, Keteladan, Ki Hajar Dewantara 

Sejarah memiliki peran besar dalam pembentukan watak serta 

penanaman nilai-nilai kepada peserta didik. Saat ini, generasi muda Indonesia 

telah mengalami kemunduran dalam pengamalan nilai-nilai keteladanan 

pahlawan. Oleh karena itu perlu ditanamkan kembali nilai-nilai keteladanan 

pahlawan kepada generasi muda melalui pembelajaran sejarah. Penanaman 

nilai dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai 

keteladanan Ki Hajar Dewantara kedalam diri siswa melalui pembelajaran 

sejarah dalam materi sejarah masa pergerakan nasional. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja nilai-nilai 

keteladanan Ki Hajar Dewantara yang sudah diterapkan dalam pembelajaran 

sejarah, bagaimana nilai-nilai keteladanan Ki Hajar Dewantara ditanamkan 

dalam diri siswa serta menganalisis kendala-kendala proses pembelajaran 

sejarah tentang nilai-nilai kepahlawanan Ki Hajar Dewantara. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Informan adalah guru sejarah, guru ketamansiswaan, 

siswa kelas XI SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan. Teknik pengumpulan data 

berupa : observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Uji validitas data 

menggunakan trianggulasi sumber dan trianggulasi teknik. Analisis data yabg 

digunakan adalah model analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukan (1) Ki Hajar Dewantara memiliki nilai 

keteladanan diantaranya sederhana, pantang menyerah, tanggung jawab, 

berani, rela berkorban, religius, mandiri, gotong royong, nasionalis, integritas. 

Nilai-nilai tersebut diantaranya sudah terdapat dalam 5 Nilai karakter 

sebagaimana tercantum dalam Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang 

dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yaitu nilai religius, 

mandiri, gotong royong, nasionalis, dan integritas.(2) Penanaman nilai 

keteladanan Ki Hajar Dewantara sudah dilakukan dengan baik pada 

pembelajaran sejarah kelas XI di SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan. (3) 

Kendala dalam penanaman nilai-nilai keteladanan Ki Hajar Dewantara dalam 

proses pembelajaran meliputi terbatasnya ketersedian buku sebagai sumber 

materi, mood siswa dan karakter siswa yang berbeda-beda, kemudian siswa 

mengalami kesulitan dalam mengingat tanggal suatu peristiwa. Saran untuk 

guru yaitu menggunakan variasi model pembelajaran, tidak hanya monoton 

pada ceramah saja agar siswa tidak merasa jenuh maupun mengantuk dalam 

mempelajari sejarah terutama tentang penanaman nilai-nilai keteladanan Ki 

Hajar Dewantara agar tercapainya tujuan pendidikan baik aspek kognitif, 

afektif maupun psikomotorik. 
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ABSTRACT 

Rokhman, Abdul. 2019. Planting values Exemplary Ki Hajar Dewantara’s in 

Taman Madya Ibu Pawiyatan Senior High School. History Department, 

Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Semarang. 

Adviser : Tsabit Azinar Ahmad, S.Pd., M.Pd. 

Keywords : Planting values, Exemplification, Ki Hajar Dewantara 

History has a major role in students’ character building and values

cultivation. Nowadays, the young generation of Indonesia has experienced a 

setback in the practice of heroic exemplary values. There fore, it is necessary 

to re-instill the heroic exemplary values to the young generation through 

historical learning. The practice of historical exemplary values is a form of 

historical awareness. Historical awareness in this study was carried out by 

instilling Ki Hajar Dewantara's exemplary values to students through 

historical learning in the historical material of the national movement event. 

The purpose of this research was to find out what exemplary values of 

Ki Hajar Dewantara which have been applied in learning history, how Ki 

Hajar Dewantara’s exemplary values are cultivated into students and to

analyze the obstacles of the history learning process about the heroic values 

of Ki Hajar Dewantara . 

The method used in this study was qualitative with case study approach. 

The informants were the history teacher, the teacher of ketamansiswaan (the 

learning subject about the values of Ki Hajar Dewantara), and the eleventh-

grade students of Taman Madya Ibu Pawityatan Senior Highschool. Data 

collection techniques include observation, interviews, and document review. 

The validity test of the data used source triangulation and technique 

triangulation. The data analysis used is an interactive analysis model 

consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.  

The results showed that (1) Ki Hajar Dewantara has 

exemplaryvaluesincludingsimple, unyielding, responsibility, courage, self-

sacrifice, religious, independent, mutualcooperation, nationalism, integrity. 

Thesevalues are included in the 5 Character values as stated in the 

Strengthening of Character Education (PPK) which was sparked by the 

Ministry of National Education, religious, independent, mutual cooperation, 

nationalism, andintegrity. (2) The cultivation of  Ki Hajar Dewantara’s

exemplary values have been well done in the historical learning of the 

eleventh-grade students in Taman Madya Ibu Pawiyatan Senior High School. 

(3) The obstacles in Ki Hajar Dewantara’s exemplary values cultivation in the 

learning process include the limited books availability as material sources, 

students’ different moods and characteristics, and the fact that the students

have difficulty remembering the date of an event. Suggestions for teachers are 

to use varied learning models, not only monotonous lectures so that students 

do not feel bored or sleepy in historical learning, especially about the 

cultivation of Ki Hajar Dewantara’s exemplary values to achieve educational

goals for all the cognitive, affective and psychomotor aspects. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejarah memiliki peran besar dalam pembentukan watak serta 

penanaman nilai-nilai kepada peserta didik. Saat ini, generasi muda 

Indonesia telah mengalami kemunduran dalam pengamalan nilai-nilai 

keteladanan pahlawan. Oleh karena itu perlu ditanamkan kembali nilai-nilai 

keteladanan pahlawan kepada generasi muda melalui pembelajaran sejarah. 

Pengamalan nilai-nilai keteladanan sejarah merupakan suatu bentuk wujud 

kesadaran sejarah.  Sejarah merupakan suatu proses perjuangan manusia 

dalam mencapai gambaran tentang segala aktivitasnya yang disusun secara 

ilmiah dengan memperhatikan urutan waktu, diberi tafsiran dan analisa 

kritis, sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Sejarah dapat memberikan 

gambaran dan tindakan maupun perbuatan manusia dengan segala 

perubahannya (Susanto, 2014:7).  

Terkait dengan pendidikan di sekolah dasar sampai sekolah 

menengah, pengetahuan tentang masa lampau mengandung nilai-nilai 

kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, 

watak dan kepribadian peserta didik (Aman, 2011:13). Nilai-nilai tersebut 

semuanya terkandung dalam pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah 

berperan dalam pendidikan karakter karena pelajaran Sejarah memiliki arti 

strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat 
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serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa 

kebangsaan dan cinta tanah air (Hasan, 2012: 81). 

Pengajaran sejarah adalah interaksi yang memberikan pengetahuan 

maupun menimbulkan pembentukan sikap pada siswa sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Pendidikan sejarah dapat bertujuan untuk menumbuhkan sikap 

berbangsa dan bernegara (Atnodkk, 2017:2). 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, 

dipertahankan dan disesuaikan untuk kehidupan masa kini, dan 

dikembangkan lebih lanjut untuk kehidupan masa depan. 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 si-fat materi yang demikian, 

dalam mengembangkan pendidikan karakter (Hasan, 2012:88). 

Eksistensi bangsa termasuk bangsa Indonesia mutlak harus 

dipertahankan dalam kehidupan masyarakat bangsa dunia. Pembangunan 

karakter bangsa (national character building) menjadi alternatif dalam 

mewujudkan generasi bangsa yang memahami jati diri bangsanya secara 
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komprehensif. Salah satu upaya pembangunan karakter bangsa dapat 

dilakukan melalui pendidikan sejarah yang mulai diberikan sejak 

pendidikan dasar. Pendidikan sejarah diharapkan dapat memberikan 

wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari berbagai periodedalam 

upaya pembentukan sikap dan perilaku siswa (Amin, 2010:2) 

Menurut Ahmad (2012:3) Peran penting pendidikan sejarah 

sebagai bagian dari pendidikan karakter disebabkan oleh beberapa hal. 

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. 

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 Rifki Afandi (2011:88). Dalam Kamus 

Bahasa Indonesia karakter didefinisikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak, 

atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang lain. 
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Salah satu keunggulan dalam pembelajaran sejarah dalam 

penanaman hal nilai adalah adanya tokoh atau pahlawan yang dijadikan 

panutan. Tokoh-tokoh sejarah menjadi best practice dalam penanaman nilai. 

Salah satu tokoh penting yang memiliki peran penting dalam sejarah adalah 

Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah salah seorang tokoh 

pendidikan Nasional yang mendirikan Perguruan Taman Siswa, untuk 

mendidik rakyat kecil supaya bisa mandiri, tidak tergantung pada penjajah. 

Beliau bercita-cita agar bangsa Indonesia yang akan datang memiliki 

kepribadian nasional dan sanggup membangun masyarakat baru yang 

bermanfaat bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia. 

Penelitian yang dilakukan Lestari (2012) mengungkapkan nilai-

nilai yang dapat diteladani seperti rajin, berani, demonstratif, semangat 

perjuangan yang selalu membara. Berdasarkan penelititian Aviyatmi (2016) 

persepsi siswa dalam memaknai sikap dan perilaku yang dapat diteladani 

dari tokoh sangat positif. Siswa mengenal sosok pahlawan nasional sebagai 

seorang yaitu berani, pantang meyerah, rela berkorban, dan memiliki jiwa 

nasionalisme.  

Dalam penelitian Siswanto (2013) siswa mampu mempersepsikan 

nilai-nilai sosok pahlawan yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, 

kepedulian terhadap lingkungan sekitar, teladan bagi kaum, pantang 

menyerah dan tidak mudah putus asa. Kajian Aviyatmi dan Siswanto senada 

dengan hasil penelitian Chaerulsyah (2014) bahwa persepsi siswa terhadap 

keteladanan pahlawan nasional bersifat positif. Siswa mengenal sosok 
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pahlawan nasional sebagai seorang yang berjuang dengan gigih dan rela 

berkorban tanpa pamrih serta bersikap jujur, anti korupsi dan berwibawa 

dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan upaya menegakkan 

kedaulatan. 

Kajian tentang nilai-nilai kepahlawanan Ki Hajar Dewantara di 

sekolah-sekolah belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

mengulas tentang nilai-nilai kepahlawanan Ki Hajar Dewantara dalam 

pembelajaran sejarah di sekolahan. Pemilihan sekolah SMA Taman 

Madya Ibu Pawiyatan dilatarbelakangi karena sekolah ini berada dalam 

satu Yayasan Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa dan sekolahan ini 

didirikan langsung oleh Ki Hajar Dewantara. Kajian ini peneliti ingin 

mengetahui lebih lanjut sejauh mana pengetahuan, pemahaman dan 

persepsi siswa-siswa di SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan mengenai 

sosok Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran sejarah dan mengetahui 

nilai-nilai keteladanan apa yang dimiliki Ki Hajar Dewantara yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang peneliti tuangkan dengan judul “Penanaman 

Nilai-nilai Keteladanan Ki Hajar Dewantara di SMA Taman Madya 

Ibu Pawiyatan”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja nilai-nilai kepahlawanan Ki Hajar Dewantara dalam 

pembelajaran sejarah di SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan? 

2. Bagaimana penanaman nilai-nilai kepahlawanan Ki Hajar Dewantara 

dalam pembelajaran sejarah SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan? 

3. Bagaimana kendala-kendala pembelajaran sejarah tentang nilai-nilai 

kepahlawanan Ki Hajar Dewantara di SMA Taman Madya Ibu 

Pawiyatan? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui nilai-nilai kepahlawanan Ki Hajar Dewantara dalam 

yang telah dalam pembelajaran sejarah di SMA Taman Madya Ibu 

Pawiyatan? 

2. Untuk mengetahui penanaman nilai-nilai kepahlawanan Ki Hajar 

Dewantara dalam pembelajaran sejarah di SMA Taman Madya Ibu 

Pawiyatan? 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala pembelajaran sejarah tentang nilai-

nilai kepahlawanan Ki Hajar Dewantara di SMA Taman Siswa? 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan 

referensi atau bahan kajian khasanah keilmuwan khususnya untuk 

mengetahui Internalisasi Nilai-Nilai Kepahlawanan Ki Hajar Dewantara 

di SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan. Diharapkan nantinya hasil temuan 
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dari penelitian ini dapat mendukung riset sebelumnya supaya lebih kuat 

sehingga dapat dijadikan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Menambah pengetahuan dan mengetahui Internalisasi Nilai-

Nilai Kepahlawanan Ki Hajar Dewantara di SMA Taman Madya Ibu 

Pawiyatan. 

b. Bagi guru sejarah 

1) Menyelamatkan generasi penerus bangsa yang mulai tidak 

menyadari akan pentingnya memahami nilai-nilai kepahlawanan. 

2) Dapat memberikan referensi guru sejarah bagaimana dalam 

mengajarkan nilai-nilai kepahlawanan 

3) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru-guru sejarah 

dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang nilai-

nilai kepahlawan. 

c. Bagi sekolah 

1) Memberi sumbangan bagi pihak sekolah untuk meningkatkan 

pemahaman siswa tentang nilai-nilai kepahlawanan. 

2) Memberi contoh bagi guru-guru lain untuk mengembangkan 

kreatifitas dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang 

nilai-nilai kepahlawan. 
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3) Memberikan sumbangan yang baik kepada sekolah dalam 

usaha memperbaiki proses pembelajaran untuk meningkatkan 

tentang nilai-nilai kepahlawan. 
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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. Pertama, 

skripsi JokoSiswanto (2013) yang berjudul Persepsi Siswa Kelas XI IPS 

SMA Negeri 1 Sulang Tentang Ketokohan Raden Ajeng Kartini Sebagai 

Tokoh Nasional dan Pelopor Gerakan Emansipasi di Indonesia. Penelitian 

ini bertujuan Mengetahui kegiatan pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 

Sulang pada kelas XI IPS dalam materi yang membahas tokoh Raden Ajeng 

Kartini dalam kaitannya dengan nasionalisme. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 

Sulang pada materi yang membahas tokoh Raden Ajeng Kartini, guru 

cenderung menggunakan model pembelajaran lama yaitu diskusi dan tanya 

jawab. Persepsi siswa tentang ketokohan Raden Ajeng Kartini sebagai 

pelopor gerakan emasipasi di Indonesia bersifat positif, karena siswa dapat 

memahami peranan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan wanita pertama 

yang memiliki kepedulian dalam memperjuangkan kebebasan kaum wanita 

terutama dalambidang pendidikan. 

Kedua, penelitian Putu Wusantria Widya Asih, dkk (2017) berjudul 

Nilai-Nilai Kepahlawanan Tokoh I Gusti Ketut Jelantik Dalam Perang 

Jagaraga (1846-1849) Sebagai Sumber Penanaman Karakter Dalam 
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Pembelajaran Ips di Smp Laboratorium Undiksha Singaraja. Arti penting 

penelitian Putu Wusantria Widya Asih, dkk terhadap penelitian ini adalah di 

SMP Laboratorium Undiksha Singaraja sudah dilakukan usaha penanaman 

nilai karakter kepada siswanya. Namun, penanaman nilai karakter yang 

diberikan masih belum maksimal. Langkah yang perlu dilakukan yaitu 

dengan menggunakan nilai-nilai kepahlawanan dari tokoh I Gusti Ketut 

Jelantik sebagai sumber penanaman karakter. Penelitian ini bertujuan untuk 

memahami riwayat hidup dari tokoh I Gusti Ketut Jelantik dalam Perang 

Jagaraga, menganalisis nilai-nilai karakter yang terdapat dalam 

kepahlawanan tokoh I Gusti Ketut Jelantik dalam perang Jagaraga, dan 

menganalisis pengintegrasian nilai-nilai kepahlawanan tokoh I Gusti Ketut 

Jelantik dalam perang Jagaraga sebagai sumber penanaman karakter dalam 

pembelajaran IPS di SMP Laboratorium Undiksha Singaraja. 

Ketiga, penelitian Siti Akbari, dkk yang berjudul The Mapping of 

Learning Out comes of Course of Learning and Instruction based on Value 

of Struggle of Local Heroes Primary School Teacher Education. Program 

penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan pemetaan hasil belajar 

kursus pembelajaran dan pengajaran berdasarkan nilai perjuangan pahlawan 

lokal (Sukoharjo) yang terdiri dari satu hasil pembelajaran semester dan 

indikator matriks berdasarkan nilai perjuangan pahlawan lokal. Studi pada 

umumnya bertujuan untuk mengembangkan peralatan instruksional dalam 

proses Pembelajaran dan Instruksi berdasarkan nilai perjuangan pahlawan 

lokal (Sukoharjo) untuk membangun karakter siswa. 
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Keempat, penelitian Shaun Douglas Respess (2017) berjudul 

TeachingExcellence: Te Use ofHeroes in Moral Education (Keunggulan 

Mengajar: Penggunaan Pahlawan dalam Moral pendidikan). Arti penting 

penelitian Shaun Douglas Respess terhadap penelitian ini adalah dalam 

penelitian ini kepahlawanan memungkinkan kita untuk mengeksplorasi 

moralitas pada tingkat yang jauh lebih dalam, menyediakan kita dengan 

orang-orang,peristiwa, tindakan, dan keadaan yang membuat keyakinan kita 

lebih kompleks, lebih bermakna, dan lebih praktis. Penelitian ini 

mengevaluasi kepahlawanan sebagai alat instruksional dan subjek untuk 

digunakan dalam pendidikan moral dan pengembangan pribadi. Tujuan nya 

adalah menjelaskan bagaimana pahlawan saat ini digunakan untuk 

mendukung dan membimbing perkembangan moral. Dengan kata lain, saya 

ingin menunjukkan bagaimana pahlawan mempengaruhi pemahaman moral 

kita. 

Kelima, penelitian Robyn C White (1998) yang berjudul Heroes 

from the past: their beliefs and practices, and influence on current science 

eduacation practice (Pahlawan masa lalu: Keyakinan, praktik, dan pengaruh 

pada praktik pendidikan saat ini). Arti penting penelitian ini adalah 

pencarian jati diri sesorang dalam proses perubahan budaya dalam 

lingkungan pendidikan. Penelitian ini menunjukkan para pahlawan sebagai 

unsur-unsur dalam mempengaruhi jati diri sesorang. 

Penelitian-penelitian di atas menjadi penguat pentingnya kajian 

terhadap tokoh sejarah, terutama tokoh Ki Hajar Dewantara dalam 
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pembelajaran sejarah dalam rangka pendidikan karakter. Namun demikian, 

berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih menitikberatkan 

pada nilai-nilai kepahlawanan Ki Hajar Dewantara dalam proses penanaman 

karakter atau pendidikan karakter, juga untuk mengetahui seberapa besar 

pengetahuan siswa terhadap tokoh Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai 

perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam perspektif siswa itu sendiri. 

Penelitiakan meneliti di sekolah yang dalam satu Yayasan Taman Siswa. 

Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengetahuan siswa-

siswa tentang Ki Hajar Dewantaradan nilai perjuangannya. 

B. Deskripsi Teoritis 

1. Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Sejarah 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah upaya yang dirancang secara 

sengaja untuk memperbaiki karakter para siswa (Lickona dalam 

Samani dan Hariyanto, 2013:45). 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 

Rifki Afandi (2011:88).  

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008) karakter didefinisikan 

sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang 
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membedakan seseorang dari orang lain. Pendidikan karakter adalah 

proses pemberian tuntutan kepada peserta didik untuk menjadi 

manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi  hati, pikir, raga 

serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai 

pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, 

pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan 

peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara 

apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-

hari dengan sepenuh hati (Samani dan Hariyanto, 2013:45) 

Sedangkan menurut Philips dalam Sri Judiani (2010:282) 

karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu system, 

yang melandasi pemikiran,sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Fasli 

Jalal  dalam Sri Judiani (2010:282) merumuskan definisi karakter 

sebagai nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat 

baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap 

lingkungan) yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam 

perilaku. 

b. Nilai-nilai Karakter 

Menurut Lickona desain induk pendidikan karakter antara lain 

diutarakan bahwa secara substansif karakter terdiri atas 3 (tiga) nilai 

operatif (operative value), nilai-nilai dalam tindakan, atau 3 (tiga) 

unjuk perilaku yang satu sama lain saling berkaitan dan terdiri atas 

pengetahuan moral (moral knowing, aspek kognitif), perasaan 
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berlandaskan moral (moral feeling, aspek afektif), dan perilaku 

berlandaskan moral (moral behaviour, aspek psikomotor). Karakter 

yang baik (good character) terdiri atas proses-proses yang meliputi, 

tahu mana yang baik (knowing the good), keinginan melakukan yang 

baik (desiring the good), dan melakukan yang baik (doing the good).

Kecuali itu, karakter yang baim juga harus ditunjang oleh kebiasaan 

pikir (habit of the mind), kebiasaan kalbu (habit of the heart), dan 

kebiasaan tindakan (habit of action). Selanjutnya juga dinyatakan 

bahwa konfigurasi karakter dalam konteks realitas psikologis dan juga 

sosial-kultural tersebut dikategorikan menjadi: olah hati (spiritual 

andemotional development), olah pikir (intellectual development),

olahraga dan kinestetik (physical and kinesthetic development), dan 

olah rasa dan karsa (affective and creativity develpoment) (Samani dan 

Hariyanto, 2013:50) 

Dalam kaitan implementasi nilai-nilai dan proses-proses 

tersebut, pendidikan bagi anak dilaksanakan dengan maksud 

memfasilitasi mereka untuk menjadi orang yang memiliki kualitas 

moral, kewarganegaraan, kebaikan, kesantunan, rasa hornat, 

kesehatan, sikap kritis, keberhasilan, kebiasaan, insan yang 

kehadirannya dapat diterima dalam masyarakat, dan kepatuhan. 

Dalam hal ini mengutip Lickona (1991), “pendidikan karakter secara

psikologis harus mencakup dimensi penalaran berlandaskan moral 

(moral reasoning), perasaan berlandaskan moral (moral feeling), dan 
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perilaku berasakan moral (moral behaviour). Dalam pendidikan 

karakter diinginkan terbentuknya anak yang mampu menilai apa yang 

baik, memelihara secara tulus apa yang dikatakan baik itu, dan 

mewujudkan apa yang diyakini baik walaupun dalam situasi tertekan 

(penuh tekanan darim luar, pressure from without) dan penuh godaan 

yang muncul dari dalam hati sendiri (temptation from with in)”

(Samani dan Hariyanto, 2013:50). 

Karakter memiliki tiga bagian yang saling berhubungan: 

pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral, dan perilaku 

moral. Karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, 

menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik-kebiasaan 

dalam cara berfikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan dalam 

tindakan. Ketiga hal ini diperlukan untuk mengarahkan suatu 

kehidupan moral, ketiganya ini membentuk kedewasaan moral. Ketika 

kita berfikir tentang jenis karakter yang kita inginkan bagi anak-anak 

kita, sudah jelas bahwa kita menginginkan anak-anak kita untuk 

mampu menilai apa yang benar, sangat peduli tentang apa yang benar, 

dan kemudian melakukan apa yang mereka yakini itu benar meskipun 

berhadapan dengan godaan dari dalam dan tekanan dari luar (Lickona, 

2012:82). 

Berikut komponen karakter yang baik menurut Lickona 

(2012:84). 
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Anak panah yang menghubungkan masing-masing domain 

karakter dan kedua domain karakter lainnya dimaksudkan untuk 

menekankan sifat saling berhubungan masing-masing domain 

tersebut. Pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral 

tidak berfungsi sebagai bagian yang terpisah namun saling melakukan 

penetrasi dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam cara apapun.  

Komponen karakter yang baik, Pengetahuan moral 

diantaranya: 

PENGETAHUAN 

MORAL 

1. Kesadaran Moral 

2. Pengetahuan nilai moral 

3. Penentuan perspektif 

4. Pemikiran moral 

5. Pengambilan keputusan 

6. Pengetahuan pribadi 

MORAL ACTION: 

1. Kompetensi 

2. Keinginan 

3. kebiasaan 

PERASAAN MORAL 

1. Hati nurani 

2. Harga diri 

3. Empati 

4. Mencintai hal yang baik 

5. Kendali diri 

6. Kerendahan hati 
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1) Kesadaran moral 

Memahami informasi dari permasalahan yang bersangkutan. 

Didalam membuat penilaian moral, kita tidak dapat memutuskan 

apa yang benar sampai kita tahu apa yang benar. Apabila kita tidak 

memiliki gagasan yang paling jelas mengenai apa yang terjadi di 

tingkat internasional, maka kita tidak mampu untuk membuat 

penilaian moral yang kokoh tentang kebijakan luar negeri negara 

kita.  

2) Pengetahuan nilai moral 

Nilai-nilai moral seperti menghargai kehidupan dan kemerdekaan, 

tanggung jawab terhadap orang lain, kejujuran, keadilan, toleransi, 

penghormatan, disiplin diri, integritas, kebaikan, belas kasihan, dan 

dorongan atau dukungan mendifinisikan seluruh cara tentang 

menjadi pribadi yang baik. Ketika digabung, seluruh nilai ini 

menjadi warisan moral yang diturunkan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. Literasi etika memerlukan pengetahuan akan 

nilai-nilai ini. 

3) Penentuan perspektif 

Penentuan perspektif merupakan untuk mengambil sudut pandang 

orang lain, melihat situasi sebagaimana adanya, membayangkan 

bagaimana mereka akan berfikir, beraksi, dan merasakan masalah 

yang ada. Hal ini merupakan prasyarat bagi penilaian moral. Kita 

tidak dapat menghormati orang lain dengan sangat baik dan 
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bertindak dengan adil terhadap kebutuhan mereka apabila kita tidak 

memahami orang yang bersangkutan. Satu sasaran fundamental 

pendidikan moral haruslah membantu siswa mengalami dunia dari 

sudut pandang orang lain, terutama sudut pandang orang-orang 

yang berbeda dari diri mereka sendiri. 

4) Pemikiran moral 

Pemikiran moral melibatkan pemahaman apa yang dimaksud 

dengan moral dan mengapa harus aspek moral. Pemikiran moral 

juga mengikutsertakan pemahaman atas prinsip moral klasik 

“hormatilah hak hakiki intrinsik setiap individu”, “bertindaklah

untuk mencapai kebaikan yang terbaik demi jumlah yang paling 

besar”, dan “bertindaklah seolah-olah anda akan membuat semua 

orang lain akan melakukan hal yang sama dibawah situasi yang 

serupa”. Prinsip-prinsip seperti itu memandu tindakan moral dalam 

berbagai macam situasi yang berbeda. 

5) Pengambilan keputusan 

Mampu memikirkan cara seseorang bertindak melalui 

permasalahan moral dengan cara ini merupakan keahlian 

pengambilan keputusan  reflektif. Pengambilan keputusan moral 

telah diajarkan bahkan kepada anak-anak pra usia sekolah. 

6) Pengetahuan pribadi 

Mengetahui diri sendiri merupakan jenis pengetahuan moral yang 

paling sulit untuk diperoleh, namun hal ini perlu bagi 
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pengembangan karakter. Menjadi orang yang bermoral 

memerlukan keahlian untuk mengulas kelakuan kita sendiri dan 

mengevaluasi perilaku kita tersebut secara kritis. Mengembangkan 

pengetahuan moral pribadi mengikutsertakan hal menjadi sadar 

akan kekuatan dan kelemahan karakter individual kita akan 

bagaimana caranya mengkompensasi kelemahan kita, diantara 

karakter tersebut. 

Komponen karakter yang baikm selanjutnya adalah Perasaan 

Moral, diantaranya adalah: 

1) Hati Nurani 

Hati nurani memiliki empat yaitu sisi kognitif, mengetahui apa 

yang benar, sisi emosional, dan merasa berkewajiban untuk 

melakukan apa yang benar. Banyak orang tahu apa yang benar, 

namun merasakan sedikit kewajiban untuk berbuat sesuai dengan 

hal tersebut. 

2) Harga Diri 

Ketika kami memiliki ukuran harga diri yang sehat, kami menilai 

diri kami sendiri. Ketika kami menilai diri kami sendiri, kami 

menghargai diri kami sendiri. Kami tidak begitu mungkin 

menyalahgunakan gagasan atau pemikiran kami untuk 

memperkenankan orang lain untuk menyalahgunkannya. 
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3) Empati 

Empati merupakan identifikasi dengan, atau pengalaman yang 

seolah-olah terjadi dalam, keadaan orang lain. Empati 

memampukan kita untuk  keluar dari kita sendiri dan masuk ke 

dalam diri orang lain. Ini merupakan sisi emosional penentuan 

perspektif. 

4) Mencintai Hal yang Baik 

Bentuk karakter yang tertinggi mengikutsertakan sifat yang benar-

benar tertarik pada hal yang baik. Ketika orang-orang mencintai hal 

yang baik, mereka saling melakukan hal yang baik. Mereka 

memiliki moralitas keinginan, bukan hanya moral tugas. 

Kemampuan untuk menemukan pemenuhan layanan tidak terbatas 

pada menjadi menolong, kemampuan ini merupakan bagian dari 

potensi moral orang biasa, bahkan anak-anak. Potensi tersebut 

dikembangkan, melalui program-program, seperti pendampingan 

orang, teman sebaya dan pelayanan masyarakat, pada sekolah 

diseluruh negara. 

5) Kendali Diri 

Kendali diri membantu kita untuk bertika bahkan ketika kita tidak 

menginginkannya. Kendali diri juga diperlukan untuk menahan diri 

agar tidak memanjakan diri kita sendiri. 
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6) Kerendahan Hati 

Kerendahan hati merupakan kebaikan moral yang diabaikan namun 

merupakan bagian yang esensial dari karakter yang baik. 

Kerendahan hati merupakan sisi afektif pengetahuan pribadi. Hal 

ini merupakan keterbukaan yang sejati terhadap kebenaran dan 

keinginan untuk bertindak guna memperbaiki kegagalan kita. 

Kerendahan hati juga membantu kita mengatasi kesombongan. 

Selanjutnya adalah Tindakan Moral,  untuk tingkatan yang 

besar, merupakan hasil atau outcome dari dua bagian karakter lainnya. 

Apabila orang-orang memiliki kualitas moral kecerdasan dan emosi 

yang baru saja kita teliti maka mereka mungkin melakukan apa yang 

mereka ketahui dan mereka rasa benar. Untuk benar-benar memahami 

apa yang menggerakan seseorang untuk melakukan tindakan moral 

atau mencegah seseorang untuk tidak melakukannya kita perlu 

memerhatikan tiga aspek karakter lainnya: kompetensi, keinginan, dan 

kebiasaan. 

1) Kompetensi 

Kompetensi moral memiliki kemampuan untuk mengubah 

penilaian dan perasaan moral ke dalam tindakan moral yang efektif. 

Untuk memecahkan suatu konflik dengan adil, misalnya kita 

memerlukan keahlian praktis mendengarkan, menyampaikan sudut 

pandang kita tanpa mencemarkan nama baik orang lain, dan 

mengusahakan solusi yang dapat diterima semua pihak. 
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Kompetensi juga bermain dalam situasi moral lainnya. Kompetensi 

juga bermain dalam situasi moral lainnya. Untuk membantu orang 

lain yang mengalami kesusahan, kita harus mempu merasakan dan 

melaksanakan rencana tindakan. Hal ini lebih mudah dilakukan 

apabila kita telah berpengalaman menolong orang dalam situasi 

yang luar biasa sebelumnya. 

2) Keinginan 

Pilihan yang benar dalam situasi moral biasanya merupakan pilihan 

yang sulit. Menjadi orang baik seringkali memerlukan tindakan 

keinginan yang baik, suatu penggerakan energi moral untuk 

melakukan apa yang kita pikir kita harus lakukan. Diperlakukan 

keinginan untuk menjaga emosi dibawah kendali pemikiran. 

Diperlukan keinginan untuk menolak godaan, untuk menentang 

tekanan teman sebaya, dan melawan gelombang. Keinginan berada 

pada inti dorongan moral 

3) Kebiasaan 

Untuk mengembangkan kebiasaan yang baik, banyak praktik dalam 

hal menjadi orang yang baik. Hal ini berarti pengalaman yang 

diulangi dalam melakukan apa yang membantu, apa yang jujur, apa 

yang ramah, dan apa yang adil. Oleh karena itu, kebiasaan baik 

yang terbentuk akan bermanfaat bagi diri mereka sendiri bahkan 

ketika mereka menghadapi situasi yang berat. Dalam pribadi 

dengan karakter yang baik, pengetahuan moral, perasaan moral, 
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dan tindakan moral secara umum bekerja sama untuk saling 

mendukung satu sama lain. Tentu saja, hal itu tidaklah selalu 

demikian. Bahkan orang baik tidak terkecuali sering gagal dalam 

melakukan perbuatan moral mereka yang terbaik. Namun, seiring 

kita mengembangkan karakter proses seumur hidup kehidupan 

moral yang kita jalani secara meningkat mengintegrasikan penilai, 

perasaan, dan pola pelaksanaan perbuatan yang baik.  

c. Tujuan Pendidikan Karakter 

Menurut Pramono (2016:137) menjelaskan dengan 

dilaksanakannya pendidikan karakter diharapkan pembentukan 

karakter generasi muda akan lebih cepat tercapai sehingga tujuan 

pendidikan pun dapat terealisasi yang pada gilirannya untuk 

pengembangan bangsa.  

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. Tujuan 

pendidikan karakter adalah: 

1) Mengembangkan potensi kalbu/ nurani/ afektif peserta didik 

sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai 

karakter bangsa. 



24 

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. 

Lima Nilai Karakter Utama menurut Kemendikbud 

Terdapat lima nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila, 

yang menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK; yaitu religius, 

nasionalisme, integritas, kemandirian dan kegotongroyongan. Masing-

masing nilai tidak berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan 

saling berinteraksi satu sama lain, berkembang secara dinamis dan 

membentuk keutuhan pribadi. 

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap 

Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan 

ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan 

agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk 
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agama lain. Implementasi nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam 

sikap cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan 

kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk 

agama dan kepercayaan, anti perundungan dan kekerasan, 

persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai 

lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih. 

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, 

dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, 

budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Sikap 

nasionalis ditunjukkan melalui sikap apresiasi budaya bangsa sendiri, 

menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan 

berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, 

menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. 

Adapun nilai karakter integritas merupakan nilai yang 

mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai 

kemanusiaan dan moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggung 

jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, 

melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan 

kebenaran. Seseorang yang berintegritas juga menghargai martabat 
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individu (terutama penyandang disabilitas), serta mampu 

menunjukkan keteladanan. 

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak 

bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikir 

an, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Siswa 

yang mandiri memiliki etos kerja yang baik, tangguh, berdaya juang, 

profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang 

hayat. 

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan 

menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan 

persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi 

bantuan/ pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. 

Diharapkan siswa dapat menunjukkan sikap menghargai sesama, 

dapat bekerja sama, inklusif, mampu berkomitmen atas keputusan 

bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, memiliki empati 

dan rasa solidaritas, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap 

kerelawanan. 

c. Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sejarah 

Mata pelajaran Sejarah memiliki arti strategis dalam 

pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta 

dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa 

kebangsaan dan cinta tanah air (Hasan, 2012: 81). 
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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 Rifki Afandi (2011:88). 

Menurut Hasan (2012: 89-90) materi pendidikan sejarah sangat 

potensial bahkan esensial untuk mengembangkan pendidikan karakter 

bangsa. Untuk itu materi pendidikan sejarah harus berubah dari materi 

yang kaya fakta tapi kering nilai menjadi materi yang mencakup 

materi yang dapat menjelaskan kenyataan kehidupan masa kini, arah 

perubahan yang sedang terjadi, tradisi, nilai, moral, semangat 

perjuangan yang hidup di masyarakat ketika suatu peristiwa sejarah 

terjadi dan masih diwariskan hingga masa kini. 

Prof . Dr. Sartono Kartodirdjo (1997) salah satu fungsi belajar 

sejarah untuk mengenal siapadiri kita sebagai bangsa. Pengenalan 

jatidiri yang dikemukakan Sartono sangat penting sebagaimana 

dikatakan Cartwright dalam Hasan (2012:88) bahwa "our personal 

identity is the most important thing we possess"dan kehilangan jatidiri 

berarti kehilangan eksistensi bangsa. Sebagaimana dikemukakan 

Cartwright identitas pribadi atau kelompok tersebut "defines who and 

what we are. The way we feel about ourselves the way we express 

ourselves and the way other people see us are all vital elements in the 

composition of our individual personality". Dalam fungsi ini materi 
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pendidikan sejarah harus mampu mengembangkan memori kolektif 

sebagai bangsa pada diri peserta didik. 

d. Penanaman Nilai-nilai 

Proses penanaman nilai-nilai karakter siswa menurut 

Krathwohl, Bloom & Masia dalam Hamid (2013: 142) ada 5 tahap, 

yaitu:(1) Receiving (menyimak); (2) Responding (menanggapi); (3) 

Valuating (memberi nilai); (4) Organizing (mengorganisasikan nilai); 

(5) Characteri-zation (karakteristik nilai). Penanaman nilai dalam 

penelitian ini adalah suatu proses menamankan sesuatu yang 

dipentingkan manusia, dimana sesuatu ini menyangkut abstraksi 

tentang sesuatu yang baik atau buruk (Anam, 2016:16) 

2. Pembelajaran Sejarah Tentang Ki Hajar Dewantara 

a. Pengertian Pembelajaran Sejarah 

Dalam Permendikbud 59/2014 Pendidikan ditujukan untuk 

mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik 

melalui pendidikan disiplin ilmu. Pendidikan untuk membangun 

kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu 

dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, 

sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun 

kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (experimentalism 

and social reconstructivism). 
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Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajardan proses 

pembelajaran 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. 

Kochhar (2008: 54) berpendapat bahwa pembelajaran sejarah 

merupakan pendidikan moral karena sejarah membuat masyarakat 

menjadi bijaksana, sejarah dapat membantu melatih negarawan 

menjadi terampil dan warga negara menjadi cerdas dan berguna. 

Selain itu sejarah juga dapat melatih kemampuan mental seperti 

berpikir kritis dan menyimpan ingatan dan imajinasi. 

Menurut Agung dalam Edwin Mirza Chaerulsyah (2013:34) 

sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan kepada 

peserta didik di sekolah. Sejarah adalah mata pelajaran yang 

menanamkan pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai mengenai proses 

perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari 

masa lampau hingga kini. 

Pembelajaran sejarah, terutama pembelajaran sejarah nasional, 

adalah salah satu dari sejumlah pembelajaran, mulai dari SD (Sekolah 

Dasar) sampai dengan SMA (Sekolah Menengah Atas), yang 

mengandung tugas menanamkan semangat berbangsa dan bertanah 
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air. Tugas pokok pembelajaran sejarah adalah dalam rangka charter 

building peserta didik (Aman, 2011:2). 

b. Tujuan Pembelajaran Sejarah 

Pada pendidikan sejarah di SMA/MA tujuan pendidikan 

sejarah sudah berkembang mengarah kepada pemahaman secara 

mendalam berbagai peristiwa sejarah yang dianggap penting untuk 

membangun kemampuan berpikir kritis, kemampuan belajar, rasa 

ingin tahu, kepedulian sosial dan semangat kebangsaan. Menurut 

Moh. Ali (2005:351) pembelajaran sejarah nasional mempunyai 

tujuan: 

1) Membangkitkan, mengembangkan serta memelihara semangat 

kebangsaan. 

2) Membangkitkan hasrat mewujudkan cita-cita kebangsaan dalam 

segala lapangan. 

3) Membangkitkan hasrat mempelajari sejarah kebangsaan dan 

mempelajarinya sebagai bagian dari sejarah dunia. 

4) Menyadarkan anak tentang cita-cita nasional (Pancasila dan 

Undang-undang Pendidikan) serta perjuangan tersebut untuk 

mewujudkan cita-cita itu sepanjang masa. 

Menurut Kemendikbud (2014:4) mata pelajaran Sejarah 

Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 
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1)  Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian 

dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah 

air, melahirkan empati dan perilaku toleran yang dapat 

diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat 

dan bangsa. 

2) Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap diri sendiri, 

masyarakat, dan proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui 

sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan 

masa yang akan datang. 

3) Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya konsep 

waktu dan tempat/ruang dalam rangka memahami perubahan dan 

keberlanjutan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di 

Indonesia. 

4) Mengembangkan kemampuan berpikir historis (historical thinking)

yang menjadi dasar untuk kemampuan berpikir logis, kreatif, 

inspiratif, dan inovatif. 

5) Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap 

peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di 

masa lampau. 

6) Mengembangkan perilaku yang didasarkan pada nilai dan moral 

yang mencerminkan karakter diri, masyarakat dan bangsa. 

7) Menanamkan sikap berorientasi pada masa kini dan masa depan. 
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c. Komponen dalam Pembelajaran Sejarah 

Komponen pembelajaran terdiri dari yang pertama guru dan 

siswa, UU no.14 Tahun 2005 Guru ialah seorang pendidik profesional 

dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan  dasar dan 

pendidikan menengah. Menurut Undang-Undang Pendidikan No. 2 

Th. 1989, murid diartikan sebagai orang yang berada dalam taraf 

pendidikan yang dalam berbagai literatur murid juga disebut sebagai 

anak didik. 

Menurut Agung S dan Sri Wahyuni (2013: 36) Beberapa 

komponen yang terdapat dalam sistem pembelajaran antara lain 

sebagai berikut. 

1) Siswa 

Proses pembelajaran pada hakikatnya diarahkan untuk 

membelajarkan siswa agara dapat mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Dengan demikian, pada proses pengembangan 

perencanaan dan desain pembelajaran, siswa harus dijadikan pusat 

dari segala kegiatan. Artinya keputusan-keputusan yang diambil 

dalam perencanaan dan desain pembelajaran disesuaikan dengan 

kondisi siswa yang bersangkutam, baik sesuai dengan kemampuan 

dasar, minat dan bakat, motivasi belajar, maupun gaya belajar 

siswa itu. 
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2) Tujuan  

Tujuan adalah komponen terpenting dalam pembelajaran 

setelah komponen siswa sebagai subjek belajar. Dalam konteks 

pendidikan, persoalan tujuan merupakan persoalan tentang misi  

dan visi suatu lembaga pendidikan itu sendiri. Artinya, tujuan 

penyelenggaraan pendidikan diturunkan dari visi dan misi lembaga 

pendidikan itu sendiri, misalnya 

a) Melatih siswa agar memiliki kemampuan tinggi dalam bidang 

pembelajaran 

b) Mengajarkan ketrampilan dasar bagi siswa 

c) Memberikan jaminan agar lulusan menjadi tenaga kerja yang 

efektif dalam bidang tertentu, memiliki kreativitas yang tinggi 

dan lain sebagainya. 

3) Kondisi  

Kondisi adalah berbagai pengalaman belajar yang dirancang 

agar siswa dapat mencapai tujuan khusus seperti yang telah 

dirumuskan. Pengalaman belajar harus mendorong agar siswa aktif 

belajar, baik secara fisik maupun nonfisik. Merencanakan 

pembelajaran salah satunya adalah menyediakan kesempatan pada 

siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. 

Demikian juga dalam mendesain pembelajaran, desainer 

perlu menciptakan kondisi agar siswa dapat belajar dengan penuh 

motivasi dan gairah. Oleh sebab itu, tugas guru adalah 
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memfasilitasi siswa agar mereka belajar sesuai minat, motivasi, dan 

gayanya sendiri. Semuanya itu bisa dirancang melalui pendekatan 

belajar secara klaksikal dalam kelompok kelas besar, kelompok 

kelas kecil, dan bahkan belajar secara mandiri. 

Namun  demikian, walaupun para desainer menggunakan 

berbagai pendekatan, pada akhirnya sasaran akhir adalah 

bagaimana agar setiap individu dapat belajar. Oleh karena itu, 

tekanan dalam menentukan kondisi belajar siswa adalah siswa 

secara individual. 

4) Sumber-sumber Belajar. 

Sumber belajar berkaitan dengan segala sesuatu yang 

memungkinkan siswa dapat memperoleh pengalaman belajar. 

Didalamnya tercakup lingkungan fisik seperti tempat belajar, bahan 

dan alat yang dapat digunakan, personel seperti guru, petugas 

perpustakaan dan ahli media.  

Dalam proses merencanakan pembelajaran, perencana 

harus dapat menggambarkan apa yang harus dilakukan guru dan 

siswa dalam memanfaatkan sumber belajar secara optimal, 

sedangkan dalam mendesain pembelajaran, para desainer perlu 

menentukan sumber belajar apa dan bagaimana cara 

memanfaatkannya.  
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5) Hasil Belajar 

Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam 

memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan khusus yang 

direncanakan. Dengan demikian, tugas utama guru dalam kegiatan 

ini adalah merancang instrumen yang dapat mengumpulkan data 

tentang keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan data tersebut, guru dapat mengembangkan dan 

memperbaiki program pembelajaran, sedangkan tugas seorang 

desainer dalam menentukan hasil belajar selain menentukan 

instrumen, juga perlu merancang cara menggunakan instrumen 

beserta kriteria keberhasilannya. Hal ini perlu dilakukan sebab 

dengan kriteria yang jelas dapat ditentukan apa yang harus 

dilakukan siswa dalam mempelajari isi atau bahan pelajaran. 

d. Pembelajaran Sejarah tentang Ki Hajar Dewantara. 

Diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) di dalam persekolahan kita sejak tahun 2006 memberi 

peluang kepadaguru dan sekolah untuk mengembangkan materi 

pembelajaran yang sesuai dengan kepentingan, karakteristik sosial-

budaya atau situasi dan kondisi setempat. Guru sejarah dan atau IPS di 

sekolah diberikan otonomi yang luas untuk mengembangkan materi 

pembelajaraan yang sesuai dengan situasi daerah setempat. Masalah-

masalah sosial kontemporer yang sedang dihadapi oleh para 

pesertadidik dapat diangkat sebagai materi pembelajaran sejarah 
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sebagai pengembangan dari materi dalam dokumen kurikulum 

(Peraturan Menteri Diknas No 22,23 dan 24 Tahun 2006). 

Ada beberapa materi dalam pembelajaran sejarah kelas XI IPS 

Semester 2, diantaranya Menganalisis Perkembangan  Masuknya 

Pengaruh Barat sampai dengan Pendudukan Jepang, Menganalisis 

Sejarah Dunia yang Mempengaruhi  Sejarah Bangsa Indonesia dari 

Abad ke-18 sampai dengan Abad ke-20. Materi yang mengkaitkan 

tentang ketokohan Ki Hajar Dewantara terdapat dikelas XI IPS 

Semester 2 dalam Kompetensi Dasar 2.2 yaitu Menganalisis 

Hubungan antara Perkembangan Paham-paham Baru dan 

Transformasi Sosial dengan Kesadaran dan Pergerakan Kebangsaan. 

Ki Hajar 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 figur dari keluarga 

bangsawan PakualamanSSberkepribadian sangat sederhana dan sangat 

dekat dengan kawula (rakyat). Jiwanya menyatu lewat pendidikan dan 

budaya lokal (Jawa) guna menggapai kesetaraan sosial politik dalam 

masyarakat kolonial. Kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi dasar SS 

dalam memperjuangkan kesatuan dan persamaan lewat nasionalisme 

kultural sampai dengan nasionalisme politik. Keteguhan hatinya untuk 

memperjuangkan nasionalisme Indonesia lewat pendidikan dilakukan 
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dengan resistensi terhadap Undang-undang Sekolah Liar 

(WildeScholen Ordonnantie,1932).  

Undang-undang yang membatasi gerak nasionalisme 

pendidikan Indonesia akhirnya dihapus oleh pemerintah kolonial. 

Adapun profesi yang digelutinya adalah dunia jurnalisme yang 

berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah pada waktuitu: 

Sediotomo, Midden Java, De Expres, Oetoesan Hindia, Kaoem 

Moeda, Tjahaja Timoer, dan Poesara yang melontarkan kritik sosial-

politik kaum bumiputra kepada penjajah. Tulisannya komunikatif, 

halus, mengena, tetapi keras. Jiwanya sebagai pendidik tertanam 

dalam sanubarinya direalisasikan dengan mendirikan Perguruan 

Taman Siswa (1922) guna mendidik masyarakat bumiputra. KHD 

wafat pada 26 April 1959 dimakamkan di pemakaman keluarga 

Taman Siswa WijayaBrata, Yogyakarta (Wiryopranoto, dkk 2017:9). 

Dalam hal ini jelas bahwa tokoh Ki Hajar Dewantara merupakan 

Pahlawan Nasional yang patut di contoh nilai-nilai ketedanannya 

untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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C. Kerangka Berfikir 

Pembelajaran sejarah bertujuan menanamkan semangat cinta tanah 

air, mengetahui proses terbentuknya negara Indonesia, meningkatkan rasa 

persatuan dan kesatuan bagi peserta didik, dan mengetahui proses 

peradaban manusia Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada 

umumnya dari masa dulu hingga sekarang. 

Pembelajaran yang di lakukan oleh guru kepada siswa dalam 

penelitian ini berfokus pokok bahasan sejarah masa pergerakan nasional. 

Materi mengenai  masa pergerakan nasional sendiri memiliki makna yang 

sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai keteladanan yang di miliki 

oleh seorang tokoh Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Dengan 

demikian hubungan antara Pahlawan nasional dengan sejarah 

indonesiaterdapat hubungan timbal balik, Pahlawan nasional dipengaruhi 

sejarah Indonesia, dan sebaliknya Pahlawan nasional ikut menentukan 

perkembangan sejarah Indonesia.  Sejarah dan pendidikan memiliki 

hubungan yang erat dalam proses pembentukan kesadaran sejarah siswa. 

Tanpa kesadaran sejarah, hal tersebut sangat sulit dipacu untuk proses 

pembelajaran yang terkait dengan penanaman nilai-nilai keteladanan 

Pahlawan Nasional.  

Dalam proses belajar mengajar siswa memperoleh pembinaan 

keteladanan dari guru, serta guru sejarah menanamkan nilai-nilai 

keteladanan yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara. Sehingga diharapkan 

siswa mempunyai sikap yang berjiwa Nasional, cinta tanah air, 
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menghargai jasa para pahlawan, berperilaku sesusai norma yang berlaku di 

masyarakat. 

Pembelajaran sejarah tentang karakter 

Ketokohan Ki 

Hajar Dewantara 

Melalui keteladanan tokoh 

Materi masa 

pergerakan 

nasional 

Nilai keteladanan 

Pembelajaran sejarah tentang 

ketokohan Ki Hajar Dewantara 

perencanaan penilaian Pelaksanaan  

kendala kendala kendala 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran sejarah SMA 

Taman Madya Ibu Pawiyatan terhadap penanaman nilai-nilai keteladanan 

Ki Hajar Dewantara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ki Hajar Dewantara memiliki nilai-nilai keteladanan diantaranya 

sederhana, pantang menyerah, tanggung jawab, berani, rela berkorban, 

religius, mandiri, gotong royong, nasionalis, integritas. Dari beberapa 

nilai-nilai dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara tersebut diantaranya sudah 

terdapat dalam 5 Nilai karakter yang dicetuskan oleh Kementerian 

Pendidikan Nasional yaitu nilai religius, mandiri, gotong royong, 

integritas, dan nasionalis. Nilai tersebut telah ditanamkan kedalam diri 

siswa SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan misalnya nilai religius 

ditanamkan dengan mengajak untuk selalu dekat dengan tuhan dan 

tidak membeda-bedakan antar agama. Nilai mandiri ditanamkan dengan 

tidak pernah bergantung pada orang lain. Nilai gotong royong 

ditanamakan dalam organisasi siswa PPTS (Seperti OSIS). Nilai 

nasionalis ditanamkan melalui upacara bendera dan menyanyikan lagu 

Indonesia Raya. Nilai integritas ditanamkan dengan cara mengajak 

siswa untuk berjiwa merdeka seperti Ki Hajar Dewantara. 

2. Penanaman nilai keteladanan Ki Hajar Dewantara sudah dilakukan 

dengan baik pada pembelajaran sejarah kelas XI di SMA Taman Madya 
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Ibu Pawiyatan. Didalam perencanaan pembelajaran sejarah di SMA 

Taman Madya Ibu Pawiyatan secara keseluruhan sudah baik. Dalam 

penyusunan RPP dan silabus tidak terdapat hambatan, yang menjadi 

hambatan yakni ketersedian buku sebagai sumber materi. Selain itu 

guru tidak mencantumkan 5 nilai karakter utama yang dimiliki oleh Ki 

Hajar Dewantara dalam perangkat pembelajaran. Dalam aspek 

pelaksanaan pembelajaran guru menanamkan nilai-nilai keteladanan Ki 

Hajar Dewantara kedalam diri siswa, hal ini dilihat dari kesadaran 

sejarah siswa yang sudah baik terkait dengan ketokohan Ki Hajar 

Dewantara. Dalam aspek penilaian pembelajaran guru melakukan 

pengamatan terkait dengan penerapan nilai-nilai Keteladanan Ki Hajar 

Dewantara kedalam diri siswa untuk dijadikan sebagai penilaian sikap 

dan ketrampilan, sedangkan penilaian pengetahuan guru memberikan 

ulangan yang sudah ada diperangkat pembelajaran. Dalam menanamkan 

nilai-nilai keteladanan Ki Hajar Dewantara pihak sekolah menempelkan 

poster bergambar Ki Hajar Dewantara dan ajaran-ajaran Ki Hajar 

Dewantara diberbagai sisi strategis dinding sekolahan. Selain 

pembelajaran sejarah, mata pelajaran Ketamansiswaan juga berperan 

penting dalam proses penanaman nilai-nilai keteladanan Ki Hajar 

Dewantara kedalam diri siswa. Bila dikaji dengan teori Lickona dalam 

perencanaan pembelajaran hanya sampai tahap Moral Knowing, 

pelaksanaan sampe moral action, dan penilaian sampai tahap moral 

knowing. 
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3. Kendala dalam penanaman nilai-nilai keteladanan Ki Hajar Dewantara 

dalam proses pembelajaran meliputi 4 aspek. Pertama aspek 

perencanaan memiliki hambatan yakni ketersedian buku sebagai 

sumber materi. Kedua aspek pelaksanaan pembelajaran Pelaksanaan 

pembelajaran dalam menanamkan nilai-nilai keteladanan Ki Hajar 

Dewantara berjalan dengan baik. Hal ini dukung prasarana dan 

prasarana yang memadai. Yang menjadi hambatan yakni mood siswa 

dan karakter siswa yang berbeda-beda. Hambatan siswa dalam 

pembelajarn yakni, mengingat tanggal suatu peristiwa. Ketiga aspek 

penilaian, Hambatan dalam penilaian yakni kehadiran siswa yang 

mewajibkan guru melakukan penilaian susulan terhadap siswa yang 

absen. Ada tiga aspek dalam penilaian yaitu penilaian pengetahuan, 

sikap dan ketrampilan. Keempat aspek guru sejarah, dalam proses 

kegiatan belajar mengajar dikelas terdapat kendala yang dialami oleh 

guru sejarah. Hambatan tersebut kebanyakan datang dari siswanya itu 

sendiri. Perbedaan karakter siswa yang merupakan hambatan karena 

guru sejarah tidak mungkin bisa memahami satu persatu. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang ingin 

peneliti sampaikan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagi sekolah 
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a. Mengambil kebijakan yang mendukung kegiatan terkait peringatan-

peringatan untuk mengenang sosok Ki Hajar Dewantara sebagai 

pendiri Taman Siswa 

b. Sekolah berperan serta dalam mengenalkan peninggalan dari Ki 

Hajar Dewantara kepada siswa lebih mengenal Ki Hajar Dewantara 

dan mengenalkan kepada masyarakat umum.  

2. Bagi guru 

a. Guru sebaiknya menggunakan variasi model pembelajaran, tidak 

hanya monoton pada ceramah saja. Memang tak dapat dipungkiri, 

pembelajaran sejarah tidak dapat terlepas dari metode ceramah, 

namun alangkah baiknya jika metode ceramah juga 

dikombinasikan dengan metode lain seperti diskusi agar siswa tidak 

merasa jenuh maupun mengantuk. Selain itu perlu juga diadakan 

games supaya siswa semangat. 

b. Pemahaman guru sejarah tentang tokoh Ki Hajar Dewantara perlu 

ditingkatkan lagi, karena sosok Ki Hajar Dewantara merupakan 

pendiri Taman Siswa supaya bisa menjadi teladan bagi siswa 

supaya siswa menjadi pribadi yang baik sesuai dengan nilai-nilai 

keteladanan Ki Hajar Dewantara 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Diharapkan peneliti mengkaji lebih dalam mengenai penanaman 

nilai-nilai keteladanan Ki Hajar Dewantara kedalam diri siswa, 

karena penelitian ini tidak mengkaji secara mendalam bagaimana 
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wujud nyata dan hasil internaliasi nilai kesadaran sejarah kepada 

siswa. 

b. Penelitian ini baru terbatas pada aspek perencanaan, pelaksanaan, 

penilaian dan kendala sehingga aspek lainnya belum dikaji. 

Diharapkan peneliti lain mampu mengembangkan penelitian lebih 

lanjut mengenai penanaman nilai kesadaran sejarah terhadap nilai-

nilai keteladanan Ki Hajar dewantara pada aspek lainnya. 
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