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SARI 

Rahim, Tri Wardani. 2019. “Pengaruh Pembelajaran Sejarah dan Persepsi Siswa 

terhadap Ketokohan Jenderal Soedirman pada Sikap Bela Negara di SMA N 1 

Rembang Purbalingga”. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Ba’in, M.Hum. 

Kata Kunci : Pembelajaran Sejarah, Persepsi dan Sikap Bela Negara 

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di SMA N 1 Rembang 

Purbalingga, peneliti menjumpai keragaman persepsi dan sikap yang ditunjukan 

siswa terhadap tokoh Jenderal Soedirman. Keragaman persepsi dan sikap inilah 

yang membuat peneliti menggali lebih dalam lagi mengenai pengaruh persepsi 

siswa tentang tokoh Jenderal Soedirman terhadap sikap bela negara siswa di SMA 

N 1 Rembang Purbalingga. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh persepsi siswa 

terhadap ketokohan Jenderal Soedirman pada sikap bela negara dan bagaimana 

pengaruh pembelajaran sejarah dan persepsi siswa terhadap sikap bela negara. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran sejarah 

submateri Soedirman dan persepsi siswa terhadap ketokohan Jenderal Soedirman 

dengan sikap bela negara siswa kelas XI SMA Negeri 1 Rembang.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian ex-postfacto. Populasi dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Rembang dengan sampel penelitian yaitu 

siswa kelas XI yang terdiri dari 8 (delapam) kelas yang diambil masing-masing 21 

anak dari setiap kelas dengan total 168 siswa. Variabel dalam penelitian ini terdiri 

dari variabel bebas yaitu pembelajaran sejarah submateri Soedirman (X1), dan 

persepsi siswa terhadap ketokohan Jenderal Soedirman (X2) serta variabel terikat 

yaitu sikap bela negara siswa (Y). Metode pengumpulan data dengan 

menggunakan metode angket dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 

analisis deskriptif persentase dan analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran sejarah dan persepsi 

siswa berpengaruh dengan sikap bela negara siswa. Hal ini dibuktikan dengan Uji 

F yang diperoleh Fhitung45,641>2,659 Ftabel, sehingga H3 berbunyi : “Ada 

pengaruh positif pembelajaran sejarah submateri Soedirman dan persepsi terhadap 

ketokohan Jenderal Soedirman dengan sikap bela negara siswa”, diterima. Secara 

simultan pembelajaran sejarah submateri Soedirman dan persepsi siswa terhadap 

ketokohan Jenderal Soedirman berpengaruh dengan sikap bela negara siswa 

sebesar 34,8%.  
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ABSTRACT 

Rahim, Tri Wardani. 2019. “The influence of historical learning and student’s

perception of Soedirman’s figure toward attitude of defending the country in 

Senior High School 1 Rembang Purbalingga". Skripsi. The Department of 

History. Faculty of Social Sciences. Universitas Negeri Semarang. Supervising 

Drs. Ba'in, m. Hum. 

Keywords: Historical learning, perception and attitude of defending the 

country 

Based on preliminary observations that the author did at Senior High 

School 1 Rembang Purbalingga, researchers found a variety of perceptions and 

attitudes that were shown by students toward the figure of General Soedirman. 

This diversity of  perceptions and attitudes makes researchers dig depeer into the 

influence of student’s perceptions of General Soedirman figure toward student’s

attitude of defending the country in Senior High School 1 Rembang Purbalingga. 

The problem formula of this research are how the effect of student 

perceptions of the leadership of General Soedirman to their national defense 

attitude and how the effect of historical learning and student’s perceptions of 

national defense attitude. The purpose of the study is to determine the effect of the 

historical learning (Soedirman sub material) and student’s perception of General 

Sudirman figure toward student’s national defense attitude of grade XI students in 

Senior High School 1 Rembang Purbalingga. 

 The type of  this research is ex-postfacto research. The population in this 

research was the students of eleventh grade in Senior High School 1 Rembang

Purbalingga the sample of the research that is the eleventh grade students 

consisting of  8 classes taken each of 21 children from each class with a total of 

168 students. The variables in this study consisted of independent variables, that is 

historical learningchapter of Soedirman (X1), and  student’s perception of 

Soedirman’s figure (X2) and the dependent variable is the attitude of defending 

the country (Y). Methods of data collection used questionnaire and documentation 

method. Data analysis used descriptive percentage analysis and multiple 

regression analysis. 

The results showed that historical learning and student’s perception of 

Soedirman’s figure effect with the attitude of defending the country. This is 

proven by the test F obtained Fhitung greater thanFtabel, 45,641>2,659 so H3 

states: "there is a positive influence of historical learning and student’s perception 

of Soedirman’s figure with the attitude of defending the country ", accepted. 

Simultaneous learning of history chapter of Soedirman and the student’s

perception of Soedirman’s figure with the attitude of defending the countryequal

to 34.8%.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu proses untuk mengembangkan semua 

aspek kepribadian manusia, yang mencakup: pengetahuan, nilai, sikap, serta 

keterampilan. Pendidikan dimulai setelah anak lahir bahkan sebelum anak 

lahir (pendidikan pre natal), dan akan berlangsung terus sampai manusia 

meninggal dunia, sepanjang ia mampu menerima pengaruh-pengaruh 

(Munib, 2010:33). Pendidikan mengemban tugas untuk menghasilkan 

generasi yang baik, berbudaya dan memiliki kepribadian yang lebih baik. 

Maka dari itu, dapat dikemukakan bahwa pendidikan adalah tuntutan dan 

perkembangan anak manusia ke arah kedewasaan dalam arti segi individual, 

moral serta sosial.  

Tujuan pendidikan merupakan gambaran dari falsafah hidup atau 

pandangan hidup manusia, baik secara perorangan maupun secara kelompok 

(bangsa dan negara). Tujuan pendidikan disuatu negara akan berbeda 

dengan tujuan pendidikan di negara lainnya, sesuai dengan dasar negara, 

falsafah hidup bangsa, dan ideologi negara tersebut. Bagi bangsa
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Indonesia, Pancasila merupakan dasar dan tujuan dari pendidikan, karena 

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan  dasar negara Indonesia. 

Kegiatan pendidikan ditujukan untuk membentuk manusia Indonesia yang 

memiliki kepribadian yang lebih baik, yaitu manusia Indonesia yang sikap 

dan perilakunya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan 

nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan  

manusia  Indonesia  seutuhnya,  yaitu  manusia  Indonesia  yang beriman 

dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, 

memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan,  kesehatan  jasmani  maupun  

rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan (Depdiknas, 2001:1). 

Dalam prosesnya, pendidikan bukan hanya berupaya untuk 

mencerdaskan manusia secara intelektual akan tetapi juga secara emosional 

dan spiritual. Dalam hal ini, pendidikan karakter hadir sebagai sesuatu yang 

tidak bisa dipisahkan dari setiap proses belajar mengajar. Dalam 

penerapannya, pendidikan karakter diselipkan dalam berbagai mata 

pelajaran di sekolah seperti pendidikan agama, pendidikan 

kewarganegaraan, sejarah, seni budaya dan sebagainya. Untuk membentuk 

karakter siswa yang cinta tanah air dan menjunjung tinggi semangat 

kebangsaan maka pembelajaran sejarah dan pendidikan kewarganegaraan 

seringkali menjadi jalan untuk mewujudkannya. 
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Pembelajaran sejarah bertujuan agar siswa memperoleh kemampuan  

berpikir  historis  dan  pemahaman  sejarah,  selain itu  agar  siswa 

menyadari  keragaman  pengalaman  hidup  pada  masing-masing  

masyarakat  dan adanya cara pandang yang berbeda terhadap masa lampau 

untuk memahami masa kini  dan  membangun  pengetahuan  serta  

pemahaman  untuk  mengahadapi  masa yang akan datang. Pramono 

(2012:239) mengungkapkan bahwa tanpa mengetahui sejarah secara 

lengkap dan benar, seseorang tidak dapat memperoleh pengertian kualitatif 

dari gejala-gejala sosial yang terjadi. Sehingga pendidikan sejarah memang

sangat penting bagi siswa untuk memperoleh pengalaman masa lalu. 

Pembelajaran sejarah sebagai suatu ilmu  yang  diterapkan  pada  jenjang

pendidikan  SMA  merupakan cabang dari ilmu sosial  yang  memerlukan

obyek kajian dan ruang lingkup. Aspek kajiannya berupa proses perubahan

dari aktivitas manusia  dan lingkungan kehidupannya  pada  masa  lalu sejak

manusia belum mengenal tulisan sampai perkembangan mutakhir, yang 

mencakup aspek-aspek politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, keagamaan, 

kepercayaan, geografi dan lain- lain. Hal ini sejalan dengan yang 

diungkapkan Lee (2013:6) bahwa history is taught, and learned based on 

historical understanding and thinking skills, including chronological 

thinking, historical analysis and interpretation, and historical research 

capabilities. 

Pembelajaran sejarah menurut fungsinya adalah menyadarkan siswa 

tentang adanya proses perubahan dan perkembangan masyarakat dalam 
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dimensi waktu dan  untuk  membangun  perspektif  serta  kesadaran  sejarah  

dalam  menemukan, memahami dan menjelaskan jati diri bangsa dimasa 

lalu, masa kini, dan masa yang  akan  datang  ditengah-tengah  perubahan  

dunia,  selain  itu  sebagai  acuan kedepan untuk menyusun yang bersifat 

membangun bangsa. Untuk membangun sebuah bangsa dirasa perlu untuk 

memupuk rasa nasionalisme perjuangan bangsa Indonesia sejak dini 

(Chaerulsyah, 2013:4). Rasa nasionalisme dapat tumbuh dengan cara 

mempelajari sejarah NKRI mulai dari masa penjajahan bangsa asing, 

perjuangan merebut kemerdekaan, sampai upaya mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. Perjuangan panjang itu tentu tidak lepas dari peran 

tokoh pahlawan yang dengan gagah berani berjuang di medan perang 

dengan mempertaruhkan harta bahkan nyawa sekalipun. Apabila kita 

mendengar sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya 

mengusir segala bentuk penjajahan di tanah Indonesia, maka nama-nama 

seperti Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Dien, Cut Mutia, RA Kartini, 

Tuanku Imam Bonjol, Jenderal Soedirman dan lain sebagainya akan muncul 

dibenak kita. Tidak dapat kita pungkiri bahwa tanpa mereka mungkin 

Indonesia belum merdeka seperti sekarang ini. Mungkin tanpa pengorbanan 

pahlawan-pahlawan tersebut Indonesia masih dalam belenggu penjajahan.  

Oleh karena itu penting sekali untuk kita menyadari pentingnya 

sejarah, termasuk mengenal tokoh-tokoh yang terlibat didalamnya. Salah 

satu tokoh yang berpengaruh besar dalam sejarah berdirinya NKRI adalah 

Jenderal Soedirman. Jenderal Besar Soedirman merupakan pahlawan yang 
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pernah berjuang untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari 

tangan penjajahan. Jenderal Soedirman memperjuangkan kemerdekaan 

Indonesia dengan keterbatasan pasukan serta kondisi kesehatannya yang 

terus melemah. Namun rasa cinta terhadap bangsa Indonesia memicu 

semangatnya untuk tetap berjuang dalam keadaan apapun.  Selain sebagai 

tokoh perjuangan yang militan beliau juga merupakan sosok yang Islami 

dari Muhammadiyah dan juga seorang guru teladan yang baik dan amanah. 

Dalam lingkungan militer, Jenderal Soedirman merupakan sosok yang 

mampu menjadi pendingin dan pemberi semangat dalam kegentingan 

pasukannya dari ancaman bangsa Barat. Soedirman merupakan salah satu 

pejuang dan pemimpin teladan bangsa ini. Pribadinya teguh pada prinsip 

dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan 

bangsa diatas kepentingan pribadinya. Dalam sejarah perjuangan Republik 

Indonesia, ia dicatat sebagai Panglima dan Jendral RI yang pertama dan 

termuda. 

Berbicara tentang tokoh Jenderal Besar Soedirman maka hal yang bisa 

kita pelajari adalah semangatnya dalam membela tanah air. Seperti yang kita 

ketahui bahwa sebenarnya kondisi kesehatan Soedirman bisa dikatakan 

lemah. Sardiman, Ajat Sudrajat, dan Djoko Suryo (2017:34) 

mengungkapkan bahwa Soedirman’s physical was actually vulnerable, but 

his spirit was never weakening. He had to lead guerilla war. For about six 

months, he took more than 1000 km journey, his mental, physical and 

wealth were dedicated for the sake of the Indonesian sovereignity. 
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Kemudian ditegaskan oleh Susilo (2018:64) bahwa dalam kondisi sakit-

sakitan karena menderita sakit paru-paru yang sangat parah, beliau tetap 

bergerilya memimpin pasukan melawan Agresi Militer II Belanda di 

Yogyakarta dengan penuh semangat dan dedikasi yang tinggi. Nilai-nilai 

keteladanan tokoh Jenderal Soedirman sebagai pahlawan yang memiliki 

sikap bela negara itulah yang patut dicontoh oleh kita sebagai generasi muda 

sebagai penerus bangsa. 

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di SMA N 1 

Rembang Purbalingga, kebanyakan siswa hanya sebatas tahu tentang 

Jenderal Soedirman sebagai pahlawan yang berasal dari Rembang.

Meskipun juga ada yang paham bagaimana sepak terjang Jenderal 

Soedirman dalam sejarah Indonesia. Sikap yang ditujukan siswa juga dapat 

dikatakan multidimensi, dimana disamping siswa yang tak acuh terhadap 

tokoh Jenderal Soedirman masih ada siswa yang antusias dalam 

memeriahkan Festival Jenderal Soedirman yang dilaksankan setiap 

tahunnya di pelataran Monumen Jenderal Soedirman. Dari uraian diatas, 

keragaman persepsi dan sikap inilah yang membuat peneliti menggali lebih 

dalam lagi mengenai pengaruh persepsi siswa tentang tokoh Jenderal 

Soedirman terhadap sikap bela negara siswa di SMA N 1 Rembang

Purbalingga. 

Secara teoritis menurut King Beach dan Flavia Ramos yang dikutip 

Y.Y.F.R. Sunarjan dalam disertasinya (2014:46) bahwa pemilihan suatu 

wilayah penelitian untuk dapat membantu menyederhanakan dan 
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memfokuskan isu, terlebih pada saat masuk wilayah itu kita dengan pikiran 

terbuka serta tidak memiliki gagasan memecahkan masalah orang lain atau 

mengetahuinya sebelum memasuki wilayah tersebut. Sehingga alasan 

praktis mengapa peneliti memilih SMA N 1 Rembang Purbalingga adalah 

karena sekolah tersebut merupakan sekolah yang  memenuhi kriteria sebagai 

objek penelitian sebab letaknya di Kecamatan Rembang. Selain karena 

sekolah tersebut bagus dalam bidang sarana dan prasarananya, sekolah 

tersebut juga terletak didaerah kelahiran Jenderal Soedirman yang mana kita 

akan fokus menggali tentang persepsi siswa terhadap tokoh tersebut sebagai 

pahlawan daerah dan pahlawan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengukur seberapa jauh generasi muda di Rembang khususnya siswa-siswi 

SMA N 1 Rembang Purbalingga mengetahui sejarah pahlawan dari daerah 

mereka sendiri. Selain itu alasan peneliti memilih SMA N 1 Rembang

Purbalingga sebagai objek penelitian adalah keinginan peneliti untuk 

mengukur presepsi siswa terhadap ketokohan Jenderal Soedirman sebagai 

perwakilan generasi muda di Rembang, dan menjadikannya tolak ukur bagi

penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji persepsi tentang Jenderal 

Soedirman. Disamping alasan-alasan tersebut, letak SMA N 1 Rembang

Purbalingga hanya beberapa ratus meter dari Monumen Jenderal Soedirman, 

tempat dimana banyak peninggalan Jenderal Soedirman semasa hidup. 

Maka sesuai dengan uraian di atas, peneliti merumuskan judul penelitiannya 

“Pengaruh Pembelajaran Sejarah dan Persepsi Siswa terhadap Ketokohan
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Jenderal Soedirman pada Sikap Bela Negara di SMA N 1 Rembang 

Purbalingga.” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh persepsi siswa tentang ketokohan Jenderal 

Soedirman terhadap sikap bela negara di SMA N 1 Rembang

Purbalingga? 

2. Bagaimana pengaruh pembelajaran sejarah dan persepsi siswa 

tentang ketokohan Jenderal Soedirman terhadap sikap bela negara  

di SMA N 1 Rembang Purbalingga? 

C. Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang ketokohan Jenderal 

Soedirman terhadap sikap bela negara di SMA N 1 Rembang

Purbalingga 

2. Mengetahui pengaruh pembelajaran sejarah dan persepsi siswa 

tentang ketokohan Jenderal Soedirman terhadap sikap bela negara  

di SMA N 1 Rembang Purbalingga 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dengan masalah yang diteliti 

yaitu : 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk 

penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pembelajaran sejarah 
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dan persepsi siswa terhadap ketokohan Jenderal Soedirman pada 

sikap bela negara. 

2. Manfaat praktis 

 Bagi Peneliti 

Memperoleh wawasan dan pemahaman tentang ketokohan 

Jenderal Soedirman. Dengan demikian, diharapkan peneliti 

sebagai calon guru sejarah siap melaksanakan tugas sesuai 

kebutuhan dan perkembangan zaman. 

 Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan 

dan meningkatkan kinerja organisasi sehingga mutu 

pendidikan yang optimal dapat lebih ditingkatkan di SMA 

Negeri 1 Rembang Purbalingga. 

 Bagi guru 

Memberi pengalaman bagi guru dalam mengetahui 

pengaruh pembelajaran sejarah dan persepsi siswa terhadap 

ketokohan Jenderal Soedirman dalam mengembangkan 

sikap bela negara. 

 Bagi Siswa 

Dengan penelitian ini diharapkan agar siswa lebih 

mengetahui tentang ketokohan Jenderal Soedirman serta 

nila-nilai perjuangannya sehingga dapat mengembangkan 

sikap bela negara. 
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E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari kekaburan dan kesalahpahaman arti dari 

istilah-istilah yang tercantum dalam judul penelitian, serta untuk 

mempermudah dan mendapatkan gagasan dari objek-objek penelitian, 

maka perlu diberikan penegasan istilah atau batasan istilah sebagai berikut. 

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran sejarah 

 Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru 

dan siswa yang saling bertukar informasidalam konteks pendidikan, 

guru mengar agar peserta didik mencapai tujuan pembelajaran mulai 

dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Subagyo (2013:1) 

mengungkapkan bahwa sejarah adalah ilmu tentang manusia. Sejarah 

mengkaji manusia dalam lingkup waktu sebab waktu merupakan 

unsus esensial dalam sejarah. Sejarah berkaitan dengan rangkaian 

peristiwa, dan setiap peristiwa terjadi dalam lingkup waktu tertentu. 

Dengan demikian waktu dalam sejarah melahirkan perspektif tentang

berbagai peristiwa yang terjadi dan sekaligus sesuatu yang secara 

menonjol mampu memperindah masa lalu. Sedangkan menurut Carr 

(dalam Subagyo, 2013) menyatakan bahwa sejarah merupakan dialog 

tanpa akhir antara masa sekarang dan masa lampau. Dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran sejarah adalah proses tukar 
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informasi antara guru dan siswa dalam mengkaji peristiwa masa lalu 

yang mempengaruhi kehidupan manusia pada masa ini. 

2. Persepsi siswa terhadap ketokohan Jenderal Soedirman 

 Menurut Walgito (2002:87-88) persepsi merupakan proses aktif di 

mana yang memegang peran bukan hanya stimulus yang mengenai, 

tetapi juga individu sebagai kesatuan dengan pengalaman baik yang di 

dapat secara langsung maupun melalui proses belajar. Individu dalam 

melakukan pengalaman untuk mengartikan rangsangan yang diterima, 

agar proses pengamatan tersebut terjadi maka perlu obyek yang 

diamati, alat indera yang cukup baik dan perhatian. Dengan  demikian 

pengertian  persepsi  dapat  disimpulkan  sebagai  suatu  tanggapan  

atau  penilaian terhadap   suatu   obyek   tersebut,   yang  kemudian   

dilanjutkan   dengan   proses psikologis di dalam otak, sehingga 

individu dapat menyadari dan memberikan makna  terhadap  obyek  

yang  telah  diinderakan  tersebut.  Obyek  tersebut  yakni ketokohan 

Jenderal Soedirman. Sehingga individu atau siswa dapat 

mempersepsikan ketokohan Jenderal Soedirman dan diharapkan dapat 

mempengaruhi sikap bela negara siswa, serta dapat mengambil nilai-

nilai keteladanan tokoh Jenderal Soedirman untuk meningkatkan 

semangat kebangsaan. Ketokohan berasal dari kata tokoh yang 

memiliki arti pemimpin yang baik yang bisa dijadikan contoh atau suri 

tauladan. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh 

berarti seseorang yang memiliki sifat-sifat baik yang dapat dijadikan 
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teladan. Sehingga yang dimaksud dengan ketokohan Jenderal 

Soedirman adalah segala sesuatu tentang Jenderal Soedirman yang 

bersifat baik dan dapat dijadikan suri tauladan. 

 Jenderal Soedirman merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional 

yang namanya semerbak harum karena aksi heroiknya dalam 

pertempuran dalam upaya mengusir penjajah dari tanah Indonesia. 

Soedirman lahir dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Siyem pada 

tanggal 24 Januari 1916 di desa Bodaskarangjati, Kecamatan 

Rembang, Kabupaten Purbalingga, dan wafat pada tanggal 29 Januari 

1950 pada usia 34 tahun di Magelang. Gelar Jenderal Besar yang 

melekat pada nama Soedirman kiranya pantas apabila mengingat 

segala bentuk pengorbanan yang sudah Soedirman berikan kepada 

Indonesia sebagai wujud cinta tanah air dan bela negara tanpa rasa 

pamrih. Dari ketokohan Jenderal Soedirman penulis akan 

memfokuskan pada sikap bela negara sesuai indikator yang ada yaitu

nilai-nilai kecintaan pada tanah air, kesadaran bernegara Indonesia, 

keyakinan pada pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan 

berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal 

bela negara. 

3. Sikap Bela Negara 

 Sikap (attitude) adalahbagian yang penting di dalam kehidupan

sosial, karena kehidupan manusia selalu berinteraksi dengan orang 

lain. Sikap mendorong perilaku kita dalam menghadapi sesuatu 
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menurut pikiran dan perasaan kita. Menurut Sarwono (dalam Bakhri: 

2018, 34), sikap merupakan istilah yang mencerminkan  rasa senang, 

tidak senang atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang

terhadap sesuatu. Sedangkan bela negara adalah tekad, sikap, dan 

tindakan menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi 

kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara 

Indonesia serta keyakinan akan kerelaan berkorban guna meniadakan 

setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri yang 

membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan 

persatuan bangsa, keutuhan wilayah, dan yurisdiksi nasional serta 

nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Tuahunse, 

2009:1). Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga 

negara, tak terkecuali kita sebagai warga negara indonesia. Tujuan 

dari bela negara adalah menjaga keamanan dan memelihara 

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik maupun non fisik. 

Secara fisik yaitu dengan cara “memanggul bedil” menghadapi

serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk 

menghadapi ancaman dari luar. Adapun bela negara secara non fisik 

dapat didefinisikan sebagai “segala upaya untuk mempertahankan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan 

kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap 

tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara”
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(Winarno, 2007:183). Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap bela negara 

adalah sikap dan perilaku individu dalam upaya mempertahankan 

negaranya terhadap ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Pembelajaran Sejarah 

a. Makna Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran sejarah adalah proses interaksi antara guru 

dan siswa dalam mengkaji dan bertukar informasi mengenai 

peristiwa masa lalu yang mempengaruhi kehidupan manusia pada 

masa ini. Pembelajaran sejarah di mulai dari jenjang SD (Sekolah 

Dasar) hingga Jenjang SMA (Sekolah menengah Atas) dalam 

rangka membentuk manusia Indonesia yang memiliki rasa 

semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Menurut Hassan (dalam 

Ulhaq dkk, 2017:2-3) mengemukakan setidaknya ada dua tujuan 

penting dari pendidikan sejarah, pertama sebagai media yang 

mampu mengembangkan potensi peserta didik untuk mengenal 

nilai-nilai bangsa yang terus bertahan, berubah dan menjadi milik 

bangsa masa kini. Melalui pendidikan sejarah, peserta didik belajar 

mengenal bangsanya dan dirinya. Tujuan yang kedua adalah 

sebagai wahana pendidikan untuk mengembangkan disiplin ilmu 

sejarah.
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Pentingnya makna sejarah telah dikemukakan oleh para ahli 

sejarah dengan berbagai konsep dan penekanannya. Seperti halnya 

Sartono Kartodirdjo (dalam Pramono, 2012:247) menyebut fungsi-

fungsi edukatif, inspiratif, rekreatif, dan justifikasi dalam 

memahami makna sejarah. 

b. Komponen Pembelajaran Sejarah 

Kegiatan pembelajaran sejarah memiliki beberapa 

komponen. Hal ini sama halnya dengan komponen-komponen 

belajar pembelajaran pada umumnya. Menurut Leo Agung dan Sri 

Wahyuni (2013:104-122) ada 7 komponen, yaitu : 

1) Tujuan pembelajaran 

2) Bahan atau materi pembelajaran 

3) Kegiatan belajar pembelajaran 

4) Metode 

5) Media/alat 

6) Sumber pembelajaran 

7) Evaluasi 

c. Tujuan Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran sejarah bertujuan untuk mewujudkan 

kesadaran kritis siswa (Ahmad, 2012:65 ). Sedangkan menurut S.K 

Kochhar (2008:51) ada beberapa tujuan instruksional pembelajaran 

sejarah di sekolah menengah atas yaitu :  

1) Pengetahuan 
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Siswa harus mendapatkan pengetahuan tentang istilah, konsep, 

fakta, peristiwa, gagasan, kronologi, dan lain-lain yang 

berkaitan dengan pendidikan sejarah. 

2) Pemahaman 

Siswa harus mengembangkan pemahaman tentang istilah, 

fakta, peristiwa, dan lain-lain yang penting yang berkaitan 

dengan pendidikan sejarah. 

3) Pemikiran Kritis 

Pelajaran sejarah harus membuat para siswa mampu 

mengembangkan pemikiran yang kritis. 

4) Keterampilan Kritis 

Pelajaran sejarah harus membuat siswa mampu

mengembangkan keterampilan praktis dalam studinya dan 

memahami fakta-fakta sejarah. 

5) Minat 

Pelajaran sejarah harus membuat siswa mampu

mengembangkan minatnya dalam studi tentang sejarah. 

6) Perilaku 

Pelajaran sejarah harus membuat siswa mampu

mengembangkan perilaku sosial yang sehat. 

d. Mata Pelajaran Sejarah 

Istilah history diambil dari kata historie dalam bahasa 

Yunani yang berarti “informasi” atau “Penelitian yang ditujukan
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untuk memperoleh kebenaran” (Subagyo, 2013: 6). Sedangkan

menurut Kuntowijoyo (dalam Subagyo, 2013:8), secara etimologis 

istilah sejarah berasal dari kata syajara yang berarti terjadi, atau 

dari kata syajarah berasal dari bahasa arab yang memiliki arti 

pohon, syajarah an nasab, artinya pohon silsilah. Menurut Moh. 

Hatta (dalam Subagyo, 2013: 9) mengatakan bahwa sejarah dalam 

wujudnya memberikan pengertian mengenai masa lampau. Sejarah 

bukan sekedar melahirkan cerita dari suatu kejadian masa lampau 

sebagai masalah. Dalam hal ini Moh. Hatta ingin menegaskan 

bahwa sejarah tidak sekedar kejadian masa lampau, tetapi 

pemahaman masa lampau yang didalamnya mengandung berbagai 

dinamika, mungkin berisi problematika pelajaran bagi manusia 

berikutnya. 

 Sementara itu menurut Tamburaka (2002:2) mengatakan 

“sejarah adalah cerita perubahan-perubahan, peristiwa-peristiwa 

atau kejadian masa lampau yang telah diberi tafsir atau alasan dan 

dikaitkan sehingga membentuk suatu pengertian yang lengkap”.

Sementara itu menurut Tamburaka (2002:2) mengatakan “sejarah

adalah cerita perubahan-perubahan, peristiwa-peristiwa atau 

kejadian masa lampau yang telah diberi tafsir atau alasan dan 

dikaitkan sehingga membentuk suatu pengertian yang lengkap”.

Sartono Kartodirjo (dalam Tamburaka, 2002:14) mengatakan 

pengertian sejarah dapat dibagi menjadi dua yakni: (1) sejarah 
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dalam arti subjektif adalah suatu konstruk, ialah bangunan yang 

disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Uraian atau cerita 

itu merupakan suatu kesatuan atau unit yang mencakup fakta-fakta 

terangkaikan untuk menggambarkan suatu gejala sejarah, baik 

proses maupun struktur, (2) sejarah dalam arti objektif 

menunjukkan kepada kejadian atau peristiwa itu sendiri, ialah 

proses sejarah dalam aktualitasnya. Kejadian itu hanya terjadi 

sekali dan tidak dapat terulang kembali. Keseluruhan proses itu 

berlangsung terlepas dari subjek manapun juga. Jadi, objektif 

dalam arti tidak memuat unsur-unsur subjek (pengarang atau 

pengamat). Dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran sejarah 

adalah salah satu bidang studi yang mempelajari peristiwa masa 

lampau yang tidak lepas dari unsur perubahan, waktu dan 

kontinuitas atau keberlanjutan sehingga dapat menjadi pelajaran 

bagi manusia masa berikutnya.  

2. Persepsi  

a. Pengertian Persepsi 

Persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada dalam 

otak. Di mana di dalam otak terjadi proses berpikir yang pada 

akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. Pemahaman ini yang 

kurang lebih disebut persepsi (Sarwono, 2010:86). Persepsi 

merupakan penafsiran suatu obyek, peristiwa atau informasi yang 

dilandasi oleh pengalaman hidup seseorang yang melakukan 
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penafsiran itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi 

adalah hasil pikiran seseorang dari situasi tertentu (Muharrom, 

2013:3). Menurut Walgito (2002:53) persepsi merupakan suatu 

proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses 

yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat

reseptornya. Namun proses itu tidak berhenti sampai disitu saja

melainkan  stimulus  itu diteruskan kepusat susunan syaraf yaitu

otak,  dan  terjadilah  proses  psikologis sehingga individu

menyadari apa yang ia dengar dan sebagainya. 

 Dengan  demikian  pengertian  persepsi  dapat  disimpulkan  

sebagai  suatu tanggapan   atau   penilaian   terhadap   suatu   obyek   

tersebut,   yang   kemudian dilanjutkan  dengan  proses  psikologis  

di  dalam  otak,  sehingga  individu  dapat menyadari  dan  

memberikan  makna  terhadap  obyek  yang  telah  diinderakan 

tersebut. Persepsi seseorang selalu didasarkan pada kejiwaan 

berdasarkan rangsangan yang diterima oleh inderanya. Disamping 

itu persepsi juga didasarkan pada pengalaman dan tujuan seseorang 

pada saat terjadi persepsi. 

b. Indikator Persepsi 

Menurut Walgito (dalam Retno Wulandari, 2012:12-13) 

persepsi memiliki indikator-indikator sebagai berikut : 

1) Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar 

individu.  

Rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh 

panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, 
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pencium, dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun 

bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan 

oleh alat-alat indera tersebut akan mendapat gambaran, 

tanggapan, atau kesan di dalam otak. Gambaran tersebut 

dapat tunggal maupun jamak, tergantung objek persepsi 

yang diamati. Di dalam otak terkumpul gambaran-

gambaran atau kesan-kesan, baik yang lama maupun 

yang baru saja terbentuk. Jelas tidaknya gambaran 

tersebut tergantung dari jelas tidaknya rangsang, 

normalitas alat indera dan waktu, baru saja atau sudah 

lama. 

2) Pengertian atau pemahaman.  

Setelah terjadi gambaran-gambaran atau kesan-kesan di 

dalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, 

digolong-golongkan (diklasifikasi), dibandingkan, 

diinterpretasi, sehingga terbentuk pengertian atau 

pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau 

pemahaman tersebut sangat unik dan cepat. Pengertian 

yang terbentuk tergantung juga pada gambaran-

gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya 

(apersepsi). 

3) Penilaian atau evaluasi.  

Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, terjadilah 

penilaian dari individu. Individu membandingkan 

pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh 

 tersebut  dengan kriteria atau norma yang dimiliki indi-

vidu secara subjektif. Penilaian indivi-du berbeda-beda 

meskipun objeknya sama. Oleh karena itu persepsi 

bersifat individual. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut Walgito (2002: 89) faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi adalah: 

1) Objek yang dipersepsi  

Objek yang menimbulkan stimulus yang mengenai alat 

indera atau reseptor.Stimulus dapat datang dari luar 

individu yang bersangkutan yang langsung mengenai 

syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.Namun, 

sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu. 

2) Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat menerima 

stimulun.Disamping itu juga harus ada syaraf sensoris 
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sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima 

reseptor ke pusat kesadaran sebagai alat untuk 

mengadakan respon yang diperlukan syaraf motoris. 

3) Perhatian 

Menyadari bahwa persepsi diperlukan adanay 

perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai 

suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. 

Perhatian merupakan pemutusan atau konsentrasi dari 

seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada 

sesuatu atau sekumpulan objek. 

Menurut Jalaludin Rahmat (2004:52) yang mengutip 

beberapa pendapat para ahli antara lain David Krench dan 

Richard S. Crutchfield (1977) membagi faktor-faktor yang 

menentukan persepsi menjadi dua yaitu:  

1) Faktor Fungsional 

Yang dimaksud faktor  fungsional   adalah   faktor   yang   

berasal dari kebutuhan, pengalaman, masa lalu dan hal-hal 

yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor 

personal. Faktor personal yang menentukan persepsi adalah 

obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang 

melakukan persepsi. 

2) Faktor Struktural 

Faktor  struktural  adalah  faktor  yang  berasal  semata-

mata dari  sifat.Stimulus fisik efek-efek syaraf yang timbul 

pada sistem syaraf individu. Faktor struktural  yang  

menentukan  persepsi,  menurut  teori  gestalt  bila  kita  

ingin persepsikan sesuatu, kita mempersepsikannya sebagai 

suatu keseluruhan. Bila kita ingin  memahami  suatu  
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peristiwa  kita  tidak  dapat  meneliti  faktor-faktor  yang 

terpisah, kita harus memandangnya dengan hubungan 

keseluruhan. 

d. Syarat Terjadinya Persepsi 

Walgito (2002:54) mengemukakan beberapa syarat sebelum 

individu mengadakan persepsi adalah: 

1) Adanya Obyek atau Sasaran yang dituju  

Obyek atau sasaran  yang  diamati  akan  menimbulkan  

stimulus atau rangsangan  yang  mengenai  alat  indera.  Obyek

dalam hal ini adalah nilai-nilai keteladanan Pahlawan Nasional 

untuk meningkatkan semangat kebangsaan akan memberikan 

stimulus yang akan ditanggapi oleh siswa. 

2) Alat Indera atau Reseptor  

Alat  indera  atau  reseptor  yang  dimaksud  adalah  alat  indera  

untuk menerima stimulus kemudian diterima dan diteruskan 

oleh syaraf sensorik yang selanjutnya akan disimpan dalam 

susunan syaraf pusat yaitu otak sebagai pusat kesadaran. 

3) Adanya Perhatian 

Untuk  menyadari  atau  untuk  mengadakan  persepsi  

diperlukan  adanya perhatian  yaitu  langkah  pertama  sebagai  

suatu  persiapan  dalam  mengadakan persepsi,  tanpa  

perhatian  tidak  akan  terjadi  persepsi.  Perhatian  merupakan. 
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pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang 

ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan obyek. 

Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem syaraf, yang 

merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ 

pengindra. Presepsi bukanlah penerimaan isyarat secara pasif, 

tetapi dibentuk oleh pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian. 

Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem syaraf, tetapi 

tampak tidak ada karena terjadi diluar kesadaran. Persepsi 

seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi 

orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan 

persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan 

individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan 

dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses 

terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun 

persepsi juga dipengaruhi pengalaman, proses belajar, dan 

pengetahuannya. Demikian pula dalam mempersepsikan 

keteladanan pahlawan nasional, dia memerlukan pengamatan, 

pengenalan yang melalui  alat  inderanya terhadap  obyek  persepsi,  

sehingga  dengan  pengamatan  dan  pengenalan  yang mendalam 

dan seksama itulah diharapkan siswa akan mempersepsi obyek 

tersebut dengan benar atau positif. 

3. Tokoh Jenderal Soedirman 

a. Biografi Jenderal Soedirman 
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Soedirman lahir dari pasangan Karsid Kartawiraji dan 

Siyem pada tanggal 24 Januari 1916 di desa Bodaskarangjati, 

Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Sebelum 

melahirkan Soedirman, mereka tinggal di desa Kalibagor, Karsid 

Kartawiraji sendiri bekerja sebagai pengawas perkebunan milik 

pemerintah kolonial Belanda. Namun mereka pindah bersamaan 

dengan dikandungnya Soedirman. Mereka pindah ke 

Bodaskarangjati untuk menemui kakak perempuan Siyem yang 

bernama Turidawati. Turidawati merupakan istri dari Raden 

Cokrosunaryo yang menjabat sebagai seorang camat atau pejabat 

asisten wedana di Bodaskarangjati. 

 Setelah Soedirman dilahirkan, ia diangkat anak oleh 

keluarga Cokrosunaryo, sehingga didepan namanya diberi gelar 

Raden menjadi Raden Soedirman. Karsid dan Siyem merelakan 

anaknya diadopsi karena kondisi keuangan keluarga Cokrosunaryo 

yang merupakan paman Soedirman tentu jauh lebih baik daripada 

mereka, sehingga dengan rela mereka membiarkan Soedirman 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik bersama keluarga 

barunya. Selain itu, menurut Gamal Kamandoko (dalam Riyani, 

2012) alasan lain mengapa Soedirman diangkat anak oleh Raden 

Cokrosunaryo karena keluarga Cokrosunaryo memang tidak 

dikarunia anak. Setelah Cokrosunaryo pensiun sebagai camat pada 

akhir 1916, Soedirman ikut dengan keluarganya ke Manggisan, 
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Cilacap. Di tempat inilah Soedirman dididik dan dibesarkan oleh 

keluarga Cokrosunaryo. Soedirman tidak diberitahu bahwa 

Cokrosunaryo bukanlah ayah kandungnya sampai ia berusia 18 

tahun. 

 Soedirman dibesarkan dengan cerita-cerita kepahlawanan, 

juga diajarkan etika dan tata krama priyayi, serta etos kerja dan 

kesederhanaan wong cilik, atau rakyat jelata. Untuk pendidikan 

agama, ia dan adiknya mempelajari Islam di bawah bimbingan 

Kyai Haji Qahar. Menurut Sardiman, Ajat Sudrajat, dan Djoko 

Suryo (2017:33) Soedirman grew to be a religious, discipline and 

hardworker person. Soedirman adalah anak yang taat agama dan 

selalu shalat tepat waktu. Ia dipercaya untuk mengumandangkan 

adzan dan iqamat.  Saat berusia tujuh tahun, Soedirman terdaftar di 

sekolah pribumi (hollandsch inlandsche school). Meskipun hidup 

berkecukupan, keluarga Soedirman bukanlah keluarga kaya. 

Selama menjabat sebagai camat, Cokrosunaryo tidak 

mengumpulkan banyak kekayaan, dan di Cilacap ia bekerja sebagai 

penyalur mesin jahit singer. 

 Pada tahun kelimanya bersekolah, Soedirman diminta 

untuk berhenti sekolah sehubungan dengan ejekan yang 

diterimanya di sekolah milik pemerintah,  permintaan ini awalnya 

ditolak, namun Soedirman dipindahkan ke sekolah menengah milik 

Taman Siswa pada tahun ketujuh sekolah. Pada tahun kedelapan, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Cilacap
https://id.wikipedia.org/wiki/Priyayi
https://id.wikipedia.org/wiki/Wong_cilik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kyai
https://id.wikipedia.org/wiki/Haji
https://id.wikipedia.org/wiki/Shalat
https://id.wikipedia.org/wiki/Adzan
https://id.wikipedia.org/wiki/Iqamat
https://id.wikipedia.org/wiki/Singer_Corporation
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Soedirman pindah ke Sekolah Menengah Wirotomo. Menurut 

Hamid Hasan (dalam Riyani: 2012), selama bersekolah di 

Wirotomo, Soedirman dikenal sebagai siswa yang tekun. Ia 

menonjol dalam ilmu aljabar, tatanegara, sejarah, dan Bahasa 

Belanda. Soedirman serinng membantu teman-temannya. Ia 

dikenal sebagai “pembantu guru”, sehingga oleh teman-temannya 

ia dijuluki “guru kecil”. Saat itu Soedirman merupakan anggota 

Perkumpulan Siswa Wirotomo, klub drama, dan kelompok musik. 

Ia juga membantu mendirikan cabang Hizboel Wathan, sebuah 

organisasi Kepanduan Putra milik Muhammadiyah. Menurut 

Riyani (2012) bakat kepanduan Soedirman bisa tersalurkan setelah 

ia aktif dalam organisasi tersebut, aktifnya Soedirman dalam HW 

bukan karena kebetulan tetapi karena ia ingin mengembangkan 

bakat, minat serta keyakinannya terhadap ajaran Islam. Soedirman 

menjadi pemimpin Hizboel Wathan cabang Cilacap setelah lulus 

dari Wirotomo. 

 Setelah lulus dari Wirotomo, Soedirman belajar selama satu 

tahun di Kweekschool (sekolah guru) yang dikelola oleh 

Muhammadiyah di Surakarta, tetapi berhenti karena kekurangan 

biaya. Pada 1936, ia kembali ke Cilacap untuk mengajar di sebuah 

sekolah dasar Muhammadiyah. Sebagai guru, Soedirman 

mengajarkan murid-muridnya pelajaran moral dengan 

menggunakan contoh dari kehidupan para rasul dan kisah wayang 



28 

tradisional. Salah seorang muridnya menyatakan bahwa Soedirman 

adalah guru yang adil dan sabar yang akan mencampurkan humor 

dan nasionalisme dalam pelajarannya, hal ini membuatnya populer 

di kalangan muridnya. Pada tahun yang sama, Soedirman menikahi 

Alfiah, mantan teman sekolahnya dan putri seorang pengusaha 

batik kaya bernama Raden Sastroatmojo. Setelah menikah, 

Soedirman tinggal di rumah mertuanya di Cilacap agar ia bisa 

menabung untuk membangun rumah sendiri. Pasangan ini 

kemudian dikaruniai tiga orang putra; Ahmad Tidarwono, 

Muhammad Teguh Bambang Tjahjadi, dan Taufik Effendi, serta 

empat orang putri; Didi Praptiastuti, Didi Sutjiati, Didi Pudjiati, 

dan Titi Wahjuti Satyaningrum. 

 Perjalanannya tidak berhenti sampai disitu, dalam masa 

perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia, Soedirman turut 

mengambil bagian yang besar. Ia bergabung dengan tentara 

Pembela Tanah Air (PETA). Jepang sendiri mendirikan PETA 

pada Oktober 1943 untuk membantu menghalau invasi Sekutu, dan 

berfokus dalam merekrut para pemuda yang belum 

"terkontaminasi" oleh pemerintah Belanda. Dari situlah karier 

Soedirman dalam pergerakan di Indonesia terus melejit. Sebagai 

negara yang baru merdeka dan belum memiliki militer yang 

professional, pada tanggal 5 Oktober 1945 Soekarno mengeluarkan 

dekret pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR, sekarang 
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dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia). Sebagian besar 

personelnya adalah mantan tentara KNIL, sedangkan perwira 

tinggi berasal dari PETA dan Heiho. Dipilih melalui pemungutan 

suara sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat/Angkatan 

Perang Republik Indonesia, pada tanggal 12 November 1945, 

Soedirman Figur yang sulit dilewatkan begitu saja (TEMPO, 

2018:2). Dalam pertemuan pertama TKR, Soedirman terpilih 

sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu 

dua tahap. Pada tahap ketiga, Oerip mengumpulkan 21 suara, 

sedangkan Soedirman unggul dengan 22 suara, para komandan 

divisi Sumatera semuanya memilih Soedirman. 

 Sambil menunggu pengangkatan, pada akhir November 

Soedirman memerintahkan Divisi V untuk menyerang pasukan 

Sekutu di Ambarawa, sekali lagi dikomandoi oleh Isdiman. Kota 

itu dianggap penting secara strategis karena memiliki barak militer 

dan fasilitas pelatihan yang sudah ada sejak zaman penjajahan. 

Serangan ini dilumpuhkan oleh serangan udara dan tank-tank 

Sekutu, yang memaksa divisi untuk mundur, Isdiman sendiri tewas 

dalam pertempuran, terbunuh oleh pemberondong P-51 Mustang. 

Soedirman kemudian memimpin Divisi dalam serangan lain 

terhadap pasukan Sekutu, tentara Indonesia dipersenjatai dengan 

berbagai senjata, mulai dari bambu runcing sampai katana sitaan 

sebagai senjata, sedangkan tentara Inggris dipersenjatai dengan 
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peralatan modern. Pada 12 Desember, Soedirman memimpin 

pengepungan empat hari, yang menyebabkan pasukan Sekutu 

mundur ke Semarang. Pertempuran Ambarawa membuat 

Soedirman lebih diperhatikan di tingkat nasional, dan 

membungkam bisik-bisik yang menyatakan bahwa ia tidak layak 

menjadi pemimpin TKR karena kurangnya pengalaman militer dan 

pekerjaannya sebelumnya adalah guru sekolah. Pada akhirnya, 

Soedirman dipilih karena kesetiaannya yang tidak diragukan. 

Soedirman dikukuhkan sebagai panglima besar TKR pada tanggal 

18 Desember 1945. 

 Soedirman wafat di Magelang pada pukul 18.30 tanggal 29 

Januari 1950, kabar duka ini dilaporkan dalam sebuah siaran 

khusus di RRI. Setelah berita kematiannya disiarkan, rumah 

keluarga Soedirman dipadati oleh para pelayat, termasuk semua 

anggota Brigade IX yang bertugas di lingkungan tersebut. 

Keesokan harinya, jenazah Soedirman dibawa ke Yogyakarta, 

diiringi oleh konvoi pemakaman yang dipimpin oleh empat tank 

dan delapan puluh kendaraan bermotor, dan ribuan warga yang 

berdiri di sisi jalan. Konvoi tersebut diselenggarakan oleh anggota 

Brigade IX. 

b. Ketokohan Jenderal Soedirman 

Ketokohan berasal dari kata tokoh yang memiliki arti 

pemimpin yang baik yang bisa dijadikan contoh atau suri tauladan. 
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Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh berarti 

seseorang yang memiliki sifat-sifat baik yang dapat dijadikan 

teladan. Sehingga yang dimaksud dengan ketokohan Jenderal 

Soedirman adalah segala sesuatu tentang Jenderal Soedirman yang 

bersifat baik dan dapat dijadikan suri tauladan. Dalam biografi 

Jenderal Soedirman kita dapat mengetahui bahwa latar belakang 

kehidupan seorang tokoh dapat mempengaruhi sikap termasuk 

didalamnya pemikiran tokoh tersebut. Dengan menganalisis 

perjalanan sejarah kehidupan Soedirman, ada  beberapa karakter 

mulia dalam tokoh Jenderal Soedirman yang dapat diunggah dalam 

pendidikan pada masa sekarang ini.  

 Wibowo dkk (2017:137) dalam tulisannya mengungkapkan 

bahwa nilai-nilai kejuangan Jenderal Soedirman berdasarkan 

persepsi siswa, antara lain: (1) pantang menyerah; (2) menjaga 

kehormatan diri; (3) setia kawan; (4) menjunjung tinggi 

kebersamaan; (5) nasionalis; (6) patriotis; (7) seorang pendidik; (8) 

pemimpin perang dan siasat gerilya yang cerdik; (9) pemimpin 

pasukan yang bersahaja; (10) pemimpin pasukan yang baik, tidak 

mudah menyerah, memiliki semangat juang yang tinggi, dan tidak 

menunjukkan lelah di depan pasukan; (11) senantiasa dekat dengan 

Yang Maha Kuasa, tidak gegabah dan penuh pertimbangan dalam 

mengambil keputusan serta amanah dalam mengemban suatu 

kedudukan dan kepercayaan banyak orang. 
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4. Sikap Bela Negara  

a. Pengertian Sikap Bela Negara 

Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang atau 

peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan orang terhadap sesuatu. 

Menurut Louis Thurstone dan Rensis Likert yang keduanya merupakan 

tokoh terkenal di bidang pengukuran sikap (dalam Azwar, 2016:4-5) 

menyatakan bahwa “sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi

perasaan”. Sedangkan menurut Secord dan Backman (dalam Azwar,

2016:5) mendefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal 

perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predoposisi (konasi) 

tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitar. 

  Menurut UU No. 3 tahun 2002 (dalam Sunarto, 2015:45), bela 

negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh 

kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam 

menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Keikutsertaan 

warganegara dalam upaya menghadapi ancaman tentu saja dengan 

upaya bela negara. Uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa bela 

negara mencakup pengertian bela negaa secara fisik dan non fisik. Bela 

negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam menghadapi 

musuh (secara militer), sedangkan bela negara non fisik tidak selalu 

harus ikut terjun secara langsung ke medan perang, akan tetapi dapat 

dilakukan melalui pendidikan serta pengabdian sesuai profesi. Dari 
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uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap bela negara adalah 

perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup dan 

keutuhan negara dari segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, 

dan gangguan yang dapat membahayakan.  

  Menurut Secord dan Backman komponen sikap ada tiga yaitu 

kognitif, afektif dan konatif, yang diuraikan lebih lanjut oleh Azwar 

(2016, 25-28 ) sebagai berikut: 

1) Komponen kognitif merupakan komponen yang berisi 

kepercayaan seseorang mengenai yang berlaku atau apa yang 

benar bagi objek sikap. 

2) Komponen afektif merupakan komponen yang berhubungan 

dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. 

3) Komponen konatif merupakan komponen yang berhubungan 

dengan kecenderungan bertindak terhadap objek. 

Sedangkan Indikator sikap bela negara Menurut Wardana (dalam 

Kusumaningrum, 2013) yaitu: 

1) Mencintai tanah air 

2) Kesadaran berbangsa dan bernegara 

3) Yakin akan pancasila sebagai ideologi negara 

4) Rela berkorban untuk bangsa dan negara 

5) Memiliki kemampuan awal bela negara 

b. Pengukuran Sikap 

Dalam mengukur sesuatu, orang dapat mengukur dengan alat ukur 

yang belum distandarisasi, tetapi juga dapat mengukur dengan alat ukur 
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yang sudah di standarisasi. Pengukuran dengan alat ukur yang belum 

distandarisasi hasilnya akan mengalami variasi, hasil pengukuran 

seseorang mungkin akan berbeda dengan hasil pengukuran orang lain. 

Tetapi sebaliknya bila orang menggunakan alat ukur yang sudah 

distandarisasi, hasil pengukuran yang dicapai akan sama, karena dalam 

mengukur sesuatu agar menunjukkan hasil yang baik perlu digunakan 

alat ukur yang sudah terstandarisasi. Demikian pula dalam mengukur 

sikap, untuk mendapatkan hasil yang baik perlu digunakan alat yang 

telah dibakukan atau telah distandarisasi.  

Berikut ini beberapa metode pengukuran sikap yang dikemukakan 

oleh Azwar (2016: 90) yang biasa digunakan dalam penelitian, antara 

lain: 

1) Observasi perilaku 

2) Penanyaan langsung 

3)   Pengungkapan langsung 

4)   Skala sikap 

5)   Pengukuran terselubung 

 Menurut Sugiyono (2015:92) skala pengukuran merupakan 

kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang 

pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur 

tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif. Skala pengukuran dapat digunakan dalam pengukuran sikap 
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untuk penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial. Skala sikap 

tersebut adalah. 

1)   Skala Likert 

2)   Skala Guttman 

3)  Semantic Defferensial 

4)   Rating Scale 

 Peneliti akan menggunakan skala Likert pada penelitian ini sebagai 

alat pengumpul data. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, persepsi, seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial (Sugiyono, 2015:93). Skala sikap digunakan untuk mengukur 

sikap seseorang terhadap objek tertentu dalam hal ini sikap bela negara 

siswa. Hasilnya berupa kategori sikap, yakni mendukung (positif dan 

menolak (negatif). Sikap juga dapat diartikan reaksi seseorang terhadap 

suatu stimulus yang datang kepada dirinya. Menurut Sugiyono, 

(2015:93, dalam penelitian gejala sosial ini telah ditetapkan secara

spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel

penelitian. Dengan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikatir variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang 

dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Secara garis besar

penyusunan skala Likert melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Tentukan objek yang dituju, kemudian tetapkan variabel yang 

akan diukur dengan skala tersebut. 
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2) Tentukan subvariabel dari variabel yang akan diukur. 

3) Subvariabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator. 

4) Susunlah pernyataan untuk masing-masing  aspek tersebut 

dalam dua kategori, yakni pernyataan positif dan negatif  

secara seimbang. 

Sikap bersifat individual, artinya setiap individu mempunyai sikap 

tertentu terhadap suatu objek atau keadaan. Mungkin dalam sikap-sikap 

itu terdapat persamaan satu dengan yang lain, tetapi tidak berarti hal itu 

sama persis. Sikap membimbing perilaku adalah kelanjutan dari sikap 

sebagai kesiapan untuk merespon. Sikap tidak hanya menyiapkan 

individu untuk bereaksi tetapi lebih jauh daripada itu, yaitu terus 

membimbing perilaku tersebut. Sikap mengarahkan dan membimbing 

perilaku seseorang menurut konsep sikap yang sudah ada. Menurut 

Thorndike (dalam Bakhri, 2018: 28) sikap terhadap pembelajaran bukan 

saja sikap yang ditujukan kepada guru, melainkan juga kepada tujuan 

yang akan dicapai, materi pelajaran, tugas dan lain-lain. Sikap belajar 

siswa akan terwujud dalam bentuk perasaan senang atau tidak senang, 

setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka terhadap komponen sikap 

belajar. Sikap seperti ini akan berpengaruh terhadap proses dan hasil 

belajar yang dicapainya. Sesuatu yang menimbulkan rasa senang, 

cenderung akan diulang. 

Berdasarkan kajian teoritik dan beberapa konsep yang 

dideskripsikan di atas, dapat disintesiskan suatu kesimpulan bahwa 
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hakikat sikap terhadap ketokohan Jenderal Soedirman (dalam hal ini 

siswa) untuk memberi respon (tanggapan) dan bertindak (berperilaku) 

secara positif atau negatif terhadap ketokohan Jenderal Soedirman 

dalam pembelajaran sejarah di SMA N 1 Rembang Purbalingga. 

B. Penelitian Terdahulu 

 Awaluddin Muharrom (2013).“Persepsi Siswa Tentang Gaya

Mengajar Klasik Guru IPS Sejarah Dalam Meningkatkan Sikap 

Nasionalisme Dikalangan Siswa Kelas Xi Man Babakan Lebaksiu Tegal 

Tahun Ajaran 2012/2013”. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji

persepsi tentang gaya mengajar klasik guru IPS sejarah dalam 

meningkatkan sikap nasionalisme dikalangan siswa kelas XI MAN 

Babakan Lebaksiu Tegal tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah siswa 

kurang tertarik terhadap gaya mengajar klasik guru IPS sejarah di sekolah 

MAN Babakan Lebaksiu Tegal, dikarenakan sebagian siswa berpandangan 

bahwa gaya mengajar klasik yang digunakan guru IPS sejarah kurang 

menarik. Selain itu siswa mengalami hambatan dalam mengikuti gaya 

mengajar klasik guru IPS sejarah dalam meningkatkan sikap nasionalisme 

di Sekolah MAN Babakan kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang 

disebabkan dalam proses pembelajaran sejarah guru hanya menggunakan 

satu atau dua buku pegangan saja, selain itu ketika menjabarkan atau 

menjelaskan materi sejarah, guru kurang memberi penjelasan yang detail 

khususnya dalam penanaman sikap nasionalisme, sehingga pemahaman 
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siswa akan materi kurang dalam, secara otomatis pengajaran tentang sikap 

nasionalisme kurang juga kurang dapat dirasakan oleh siswa. 

 Edwin Mirza Chaerulsyah (2013).“Persepsi Siswa Tentang 

Keteladanan Pahlawan Nasional Untuk Meningkatkan Semangat 

Kebangsaan Melalui Pembelajaran Sejarah Di SMA Negeri 4  Kota Tegal 

Tahun 2012/2013”.Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

peran guru mata pelajaran sejarah melakukan pembinaan nilai-nilai 

keteladanan pahlawan nasional dan persepsi siswa terhadap pahlawan 

nasional dalam pembelajaran sejarah guna meningkatkan semangat 

kebangsaan siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Tegal. Metode penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif, dan penelitian ini dilaksanakan di 

SMA 4 Kota Tegal. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, 

observasi partisipatif, dan dokumentasi, sementara teknik sampling dengan 

menggunakan purposive sampling yang ditujukan kepada guru sejarah, 

dan beberapa siswa SMA 4 Kota Tegal. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya pengaruh dari peran guru dalam pembelajaran sejarah dengan 

persperktif siswa terhadap tokoh pahlawan nasional. 

 Kristin Hartati (2014). “Persepsi terhadap Pelajaran Sejarah dan

Hubungannya dengan Tingkat Kesadaran Sejarah pada siswa kelas XI 

SMA Negeri 1 Mirit Kebumen Tahun Pelajaran 2013/2014”. Penelitian ini

menggunakan deskriptif dengan pendekatan korelasional atau penelitian 

hubungan. Bertujuan untuk mengukur seberapa tinggi tingkat kesadaran 
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sejarah siswa, adakah hubungan antara persepsi siswa terhadap pelajaran 

sejarah dan tingkat kesadaran sejarah. 

 Moh. Syaiful Bakhri (2018). “Pembelajan Sejarah, Persepsi dan Sikap 

Siswa Terhadap Figur Kartini Di SMA N 2 Rembang Tahun 2018”.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah bagaimana 

persepsi dan sikap siswa terhadap figur Kartini sebagai Pahlawan Lokal di 

Rembang. Penelitian tersebut juga berujuan untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran sejarah submateri Kartini dan persepsi siswa dengan sikap 

siswa terhadap figur Kartini pada kelas XI SMA Negeri 2 Rembang tahun 

2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian ex-postfacto. Peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan metode 

angket dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 

persentase dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembelajaran sejarah dan persepsi siswa berpengaruh dengan sikap 

siswa terhadap figur Kartini. 

 Sefrian Priodi (2013). “Persepsi Guru dan Siswa Pada Materi

Kontroversi Dalam Pembelajaran Sejarah Di SMA Negeri Se-Kecamatan 

Purbalingga Tahun Ajaran 2012/2013”. Permasalahan yang dikaji dalam

penelitian ini adalah persepsi guru dan siswa pada materi kontroversi 

dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri Se-Kecamatan Purbalingga 

tahun ajaran 2012-2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu (1) 

wawancara mendalam, (2) studi dokumenter. Uji Keabsahan data 
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menggunakan triangulasi sumber. Analisis yang dilakukan menggunakan 

analisis interaktif. Hasil Penelitian menunjukkan secara umum guru 

sejarah di SMA N Se-Kecamatan Purbalingga memiliki persepsi bahwa 

materi dengan isu kontroversi dalam pembelajaran sangat penting 

disampikan dalam kelas, karena menurut guru pembelajaran pada materi 

dengan isu kontroversi akan mengajak siswa untuk berfikir kritis. 

Sebagian besar siswa memang kurang memiliki ketertarikan untuk 

mempelajari materi-materi kontroversi tersebut. Mereka lebih berpikir 

praktis bahwa tujuan mereka belajar adalah untuk mendapatkan nilai yang 

memuaskan, karena persepsi siswa dipengaruhi oleh kebutuhan sebagai 

seorang siswa yaitu untuk memperoleh nilai mata pelajaran sebaik 

mungkin. 

C. Kerangka Berpikir 

 Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung 

serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik 

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. 

Efektivitas pembelajaran dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam 

mengelola kelas dalam upaya mencapai keberhasilan proses pembelajaran. 

Selain itu persepsi siswa terhadap mata pelajaran dalam hal ini kaitannya 

dengan mata pelajaran sejarah sub materi Jenderal Soedirman juga 

menentukan hal tersebut. Dalam proses belajar mengajar siswa 

memperoleh pembinaan keteladanan dari guru, sehingga memunculkan 

persepsi dan sikap dari siswa terhadap tokoh Jenderal Soedirman, persepsi 
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dan sikap yang dimunculkan oleh siswa sangat beragam dapat berupa 

persepsi dan sikap yang positif, negatif atau malah keduanya tidak 

menunjukan korelasi satu sama lain. Diharapkan dari pembelajaran sejarah 

submateri Jenderal Soedirman dan persepsi siswa tersebut dapat memberi 

gambaran umum terhadap sikap bela negara siswa.  

 Persepsi atau sudut pandang dapat diartikan sebagai cara seseorang 

dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan secara lisan maupun tulisan. 

persepsi juga dapat mempengaruhi perilaku hingga gaya hidup seseorang 

menjadi lebi baik atau bahkan sebaliknya.Sedangakan sikap bela negara 

adalah perilaku individu yang menunjukkan kecintaannya terhadap tanah 

air dalam upaya untuk menghadapi segala macam ancaman baik dari 

dalam maupun luar demi keberlangsungan hidup negaranya.Penelitian ini 

mencoba mengungkap pengaruh pembelajaran sejarah dan persepsi siswa 

terhadap ketokohan Jenderal Soedirman pada sikap bela negara. 
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H1 

     H3 

7 

H2 

2.1 Gambar skema kerangka berpikir 

Persepsi siswa terhadap Ketokohan 

Jenderal Soedirman 

1) Penyerapan 

2) Pemahaman 

3) penilaian 

Walgito (dalam Retno Wulandari, 

2012:12-13) 

Pembelajaran Sejarah 

 Submateri Jenderal Soedirman 

1) Tujuan pembelajaran 

2) Bahan atau materi pembelajaran 

3) Kegiatan belajar pembelajaran 

4) Metode 

5) Media/alat 

6) Sumber pembelajaran 

7) Evaluasi 

Leo Agung dan Sri Wahyuni 

 (2013:104-122) 

Sikap bela negara siswa 

1) Mencintai tanah air 

2) Kesadaran berbangsa 

dan bernegara 

3) Yakin akan pancasila 

sebagai ideologi 

negara 

4) Rela berkorban untuk 

bangsa dan negara 

5) Memiliki kemampuan 

awal bela negara. 

Wardana (dalam 

Kusumaningrum, 2013) 
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D. Hipotesis penelitian 

Sugiyono (2015: 64) mengungkapkan hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban 

teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belumjawaban yang empirik.  

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

 H1: Ada pengaruh positif pembelajaran sejarah sub materi 

Soedirman dengan sikap bela negara siswa 

 H2:  Ada pengaruh positif persepsi terhadap ketokohan Jenderal 

Soedirman dengan sikap bela negara siswa. 

 H3:  Ada pengaruh positif pembelajaran sejarah sub materi 

Soedirman dan persepsi terhadap ketokohan Jenderal Soedirman 

dengan sikap bela negara siswa
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan 

pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara 

pembelajaran sejarah submateri Jenderal Soedirman dengan sikap bela 

negara siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Rembang. Hal tersebut terlihat dari 

perhitungan uji parsial (uji t) dimana thitung lebih kecil dari t tabel dengan 

angka 0,528 < 1,974 yang berartitidakadapengaruh. Sedangkan jika dilihat 

dari koefisien determinasi parsial (r²) yang didapatkan dari perhitungan 

yaitu hanya sebanyak 0,16%. Jadi apabila pelaksanaan sistem pembelajaran 

sejarah submateri Jenderal Soedirman ditingatkan, maka tidak akan 

mengakibatkan peningkatan pada sikap bela negara siswa. 

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara persepsi 

siswa terhadap ketokohan Jenderal Soedirman dengan sikap bela negara 

siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Rembang. Hal tersebut terlihat dari hasil 

perhitungan uji parsial (uji t) yang menunjukan bahwa thitung lebih besar 

dari ttabel yaitu 9,515 > 1,974. Artinya ada pengaruh positif persepsi siswa 

terhadap ketokohan Jenderal Soedirman dan sikap bela negara pada siswa. 

Sedangkan koefisien determinasi parsial (r²) yang didapatkan dari 

perhitungan yaitu sebanyak 35,4 %. Jadi apabila persepsi siswa ditingkatkan
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maka akan mengakibatkan peningkatan sikap bela negara siswa. 

3. Ada pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara pembelajaran 

sejarah submateri Soedirman dan persepsi siswa terhadap ketokohan 

Jenderal Soedirman dengan sikap bela Negara siswa kelas XI di SMA 

Negeri 1 Rembang dilihat dari perhitungan uji simultan (uji F) yaitu Fhitung 

45,641>2,659 Ftabel yang berarti ada pengaruh secara simultan atau 

bersama-sama. Sedangkan harga koefisien determinasi simultan (R²) sebesar 

0,348=34,8%. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran sejarah submateri 

Soedirman dan persepsi siswa terhadap ketokohan Jenderal Soedirman 

berpengaruh dengan sikap bela negara siswa sebesar 34,8%. Jadi apabila  

pelaksanaan pembelajaran sejarah submateri Soedirman dan persepsi siswa 

terhadap ketokohan Jenderal Soedirman ditingkatkan, maka akan 

mengakibatkan peningkatan sikap bela negara siswa. 

B. Saran 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan dari simpulan diatas adalah 

sebagai berikut : 

1. Guru diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam 

pembelajaran sejarah submateri Jenderal Soedirman. Salah satu caranya 

adalah dengan melakukan kunjungan ke monumen Jenderal Soedirman 

yang letaknya sangat dekat dengan sekolah. Sebab diungkapkan oleh 

Ahmad (2010:109) bahwa penggunaan museum sebagai media 

pembelajaran disebabkan karena kompleksitas media yang tersedia 

sebagai penjelasan suatu peristiwa. Hal tersebut dimaksudkan agar 
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siswa dapat memahami perjuangan-perjuangan Jenderal Soedirmanserta 

dapat meningkatkan sikap bela negara. Selain itu guru juga bisa lebih 

menekankan pada siswa untuk meneladani nilai-nilai dari ketokohan 

Jenderal Soedirman ketika kegiatan pembelajaran sejarah sedang 

berlangsung. Hal ini dapat didukung dengan penggunaan media 

pembelajaran yang relevan seperti film, gambar dan peta. 

2. Sekolah juga diharapkan dapat membangun persepsi siswa yang positif 

terhadap tokoh-tokoh pahlawan nasional maupun daerah khususnya 

Jenderal Soedirman, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan 

memperbanyak buku bacaan tentang pahlawan nasional maupun daerah 

khususnya tentang Jenderal Soedirman. Hal tersebut dimaksudkan agar 

bisa meningkatkan sikap positif dan sebagai proses siswa untuk 

meneladani perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh Jenderal 

Soedirman secara baik pula. 

3. Memberikan kesadaran kepada siswa bahwa pembelajaran sejarah itu 

penting terutama ketika memahami bentuk-bentuk perjuangan para 

pahlawan. Seperti memahami ketokohan Jenderal Soedirman yang 

memperjuangkan tegaknya NKRI dan juga sikap nasionalismenya yang 

tinggi untuk diterapkan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. 

4. Bagi peneliti lanjut disarankan untuk menambah variabel lain yang 

berpengaruh terhadap sikap bela negara, diantaranya mengenai 

kompetensi guru, metode mengajar, kepribadian siswa, dan budaya. 
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