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SARI 

Muhaeni. 2019. Tingkat Kesadaran Sejarah Siswa SMA Islam Diponegoro Surakarta 

terhadap Nilia-nilai Kepahlawanan Pangeran Diponegoro.  Skripsi Jurusan Sejarah. 

Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Tsabit Azinar Ahmad, 

S.Pd., M.Pd.  

Kata Kunci: Kesadaran Sejarah, Nilai-Nilai Pahlawan, Pangeran Diponegoro 

Tingkat kesadaran sejarah di SMA Islam Diponegoro Surakarta menarik untuk 

dikaji dalam kaitannya dengan pengetahuan dan pemahaman pahlawan Pangeran 

Diponegoro. Dalam skripsi ini dikaji tingkat kesadaran siswa SMA Islam Diponegoro 

Surakarta, meninggat nama pahlawan Pangeran Diponegoro dipakai untuk nama 

sekolah. Dalam hal ini maka pembelajaran sejarah berfungsi untuk menumbuhkan 

kesadaran sejarah, namun demikian, belum ada kajian tentang kesadaran sejarah siswa 

terhadap nilai-nilai kepahlawan Pangeran Diponegoro di SMA Islam Diponegoro 

Surakarta. Oleh karena itu tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat 

kesadaran sejarah siswa SMA Islam Diponegoro Surakarta terhadap pahlawan Pangeran 

Diponegoro.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode 

penelitian survei. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI SMA Islam 

Diponegoro Surakarta yang berjumlah 22 siswa dengan sampel yaitu seluruh siswa kelas 

XI sebagai sampel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel 

yaitu kesadaran sejarah. Pengumpulan data penelitian menggunakan skala guttman dan 

selanjutnya dianalisis menggunakan rumus deskriptif persentase. Adapun dalam 

peneliian ini terdiri dari empat indikator. Dua indikator mencakup tentang pengetahuan 

siswa  yaitu indikator  biografi Pangeran Diponegoro dan peranan tokoh Pangeran 

Diponegoro dan dua indikator selanjutya mencakup tentang kesadaran sejarah siswa dan 

sikap yaitu keteladanan tokoh Diponegoro, dan warisan atau peninggalan Pangeran 

Diponegoro.  

Hasil penelitian berdasarkan analisis deskriptif menunjukan bahwa untuk hasil 

pengetahuan tentang pangeran diponegoro yaitu diperoleh sebanyak 2 siswa (9.09%) 

menunjukaan hasil sangat baik, sebanyak 7 siswa ( 31.82%) menunjukan hasil baik, 

sebanyak 3 siswa (13.64%) menunjukan hasil cukup baik, hasil kurang baik sebanyak 1 

siswa (4.55%), dan hasil tidak baik sebanyak 9 siswa (40.90%) dalam mengenal biografi 

serta peranan pahlawanan Pangeran Diponegoro. Sedangkan untuk hasil tingkat 

kesadaran sejarah siswa kelas XI SMA Islam Diponegoro Surakarta terhadap nilai-nilai 

kepahlawanan Pangeran Diponegoro sebanyak 22.72% siswa yang memiliki Kesadaran 

Sejarah sangat tinggi. Siswa yang memiliki Kesadaran Sejarah tinggi sebanyak 22.72%, 

siswa yang memiliki Kesadaran Sejarah sedang sebanyak 9.10%, dan siswa yang 

memiliki Kesadaran Sejarah rendah sebanyak 13.64% serta siswa yang memiliki 

Kesadaran Sejarah sangat rendah sebanyak 31.82%. 
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ABSTRACT 

Muhaeni. 2019. Awareness Level History of Diponegoro Surakarta Islamic High 

School Students towards Prince Diponegoro's Heroic Values. History Department 

Thesis. Faculty of Social Science. Semarang State University. Superintendent of Tsabit 

Azinar Ahmad, S.Pd., M.Pd.  

Keywords: Historical Awareness, Heroic Values, Prince Diponegoro 

The level of historical awareness in Diponegoro Surakarta Islamic High 

School is interesting to study in relation to the knowledge and understanding of the hero 

Diponegoro. In this thesis examined the level of awareness of Diponegoro Islamic High 

School students Surakarta, died the name of the hero Diponegoro used for the name of 

the school. In this case, history learning serves to foster historical awareness, however, 

there has been no study of students' historical awareness of Prince Diponegoro's heroic 

values at Diponegoro Islamic High School Surakarta. Therefore, the purpose of this 

research is to find out how the level of historical awareness of Diponegoro Surakarta 

Islamic High School students towards the hero Diponegoro. 

 This type of research is descriptive quantitative research with survey research 

methods. The population in this study were all students of class XI Diponegoro Islamic 

High School Surakarta, amounting to 22 students with a sample that is all students of 

class XI as research samples. The variables in this study consisted of one variable, 

namely historical awareness. Research data collection using the Guttman scale and then 

analyzed using the percentage descriptive formula. The research consisted of four 

indicators. Two indicators include student knowledge, namely the biography of Prince 

Diponegoro and the role of the figure of Prince Diponegoro, and the next two indicators 

include the students' historical awareness and attitudes, namely the Diponegoro's 

exemplary character, and Prince Diponegoro's heritage. 

 The results of the study based on descriptive analysis showed that the results 

of knowledge about the Diponegoro prince were obtained by 2 students (9.09%) 

showing very good results, as many as 7 students (31.82%) showed good results, as 

many as 3 students (13.64%) showed quite good results, unfavorable results of 1 student 

(4.55%), and unfavorable results of 9 students (40.90%) in knowing the biography and 

the role of Prince Diponegoro's heroism. As for the results of the level of historical 

awareness of class XI students of Diponegoro Surakarta Islamic High School on Prince 

Diponegoro's heroic values as many as 22.72% of students who have very high 

Historical Awareness. Students who have a high Historical Awareness are 22.72%, 

students who have a Medium History Awareness are 9.10%, and students who have a 

Low Historical Awareness as much as 13.64% and students who have a Very Low 

Historical Awareness as much as 31.82%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran sejarah memiliki fungsi salah satunya adalah untuk 

menumbuhkan kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah merupakan sumber 

inspirasi dan aspirasi, keduanya sangat potensial untuk membangkitkan ke-

banggaan dan tanggung jawab dan kewajiban (Subagyo, 2011:290). Kesadaran 

Sejarah menjadi bagian tidakterpisahkan dari upaya untuk memahami makna 

sejarah yang sebenarnya. Oleh karena itu apabila seseorang telah memiliki 

kesadaran sejarah maka seseorang tersebut akan mempunyai rasa kebanggaan 

dan tanggung jawab serta kewajiban untuk menjaga dan melestarikan 

peninggalan-peninggalan sejarah yang ada. Menurut Sartono Kartodirjo 

(1989:16) dalam rangka pembangunan bangsa, pengajaran sejarah tidak hanya 

berfungsi memberi pengetahuan sejarah sebagai kumpulan informasi fakta 

sejarah, tetapi juga menyadarkan anak didik atau membangkitkan kesadaran 

sejarah.  

Salah satu aspek kesadaran sejarah dalam hal ini adalah tentang nilai 

kepahlawanan. Nilai-nilai kepahlawanan merupakan modal dasar bagi generasi 

bangsa  untuk mengerti arti dan makna nilai-nilai kepahlawanan, sehingga dari 

nilai-nilai itulah yang diperlukan generasi penerus bangsa untuk menumbuhkan 

serta mewariskan rasa cinta kepada Bangsa dan Negara.  
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Salah satu tokoh pahlawan yang memiliki peran penting dalam sejarah 

adalah Pangeran Diponegoro. Karakter tokoh Pangeran Diponegoro yang 

terkenal sangat menjunjung tinggi kerayakatan, kebangsaan dan keagaaman 

serta kegigihannya dalam melawan Belanda dengan mengorbankan harta hingga 

nyawanya menunjukan jiwa patriotisme yang patut menjadi teladan setiap warga 

Indonesia.  

Pangeran Diponegoro merupakan tokoh yang terkenal akan semangatnya 

dalam membela agama serta bangsa dan negaranya. Perjuangan Pangeran 

Diponegoro terlihat didalam Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah 

perang besar yang berlangsung selama lima tahun (1825-1830) di Jawa. Perang 

antara perlawanan masyarakat pribumi dibawah pimpinan Pangeran Diponegoro 

dalam melawan kolonial Belanda. Pangeran Diponegoro merupakan salah satu 

figure dari beberapa tokoh pahlawanan nasional lainnya selain Soekarno, 

Mohammad Hatta, Soedirman, Ahmad Dahlan, Kartini dan lain sebagainya yang 

mengandung nilai-nilai keteledanan yang dapat diambil menjadi suatu contoh. 

Seperti nilai religius, nasionalisme, integritas, mandiri dan gotong Royong. Dari 

nilai-nilai keteladanan ketokohan pahlawan maka tidak heran jika bermunculah 

nama sekolah yang mengunakan nama dari tokoh pahlawan yang ada di 

Indonesia. Salah satunya ialah nama Pangeran Diponegoro yang dijadikan nama 

sekolah SMA Islam Diponegoro Surakarta. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap 

sekolah mempunyai makna yang tersirat atas penggunaan nama untuk latar 

belakang masing-masing sekolah. Sama halnya dengan nama sekolah SMA 

Islam Diponegoro Surakarta. 
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Penamaan Pangeran Diponegoro sebagai nama sekolah tidak lain untuk 

mananamkan nilai nilai dari kepahlawanan Diponegoro yang diharapkan 

timbulnya kesadaran khususnya kesadaran sejarah terutama untuk generasi 

muda karena generasi muda inilah nantinya yang diharapkan sebagai generasi 

penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita dari para pahlawan yang telah 

berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Salah satu generasi muda yang 

diharapkan itu adalah peserta didik yang memiliki potensi besar dalam 

memberikan kontribusi perubahan bagi bangsa dan negaranya.  

Namun demikian, belum ada kajian tentang kesadaran sejarah siswa 

terhadap nilai-nilai kepahlawan Pangeran Diponegoro di SMA Islam 

Diponegoro Surakarta. Oleh karena itu penelitian ini adalah meneliti untuk 

mengetahui tingkat kesadaran siswa terhadap nilai-nilai kepahlawanan Pangeran 

Diponegoro, dengan mengambil contoh nyata dari tokoh pahlawan pangeran 

diponegoro yang terkenal memiliki peranan yang sangat penting pada masa 

perjuangannya bagi bangsa Indonesia dalam pembelajaran sejarah Indonesia di 

SMA Islam Diponegoro Surakarta. 

 Berdasarkan kajian awal dari wawancara singkat dari beberapa infroman, 

ternyata pemahaman siswa SMA Islam Diponegoro Surakarta terhadap 

pahlawan Pangeran Diponegoro terdapat suatu hipotesa bahwa tingkat kesadaran 

sejarah siswa SMA Islam Diponegoro perlu dikaji mengingat karena nama 

Pangeran Diponegoro dipakai untuk nama sekolah tersebut.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka ditemukan rumusan masalah, 

sebagai berikut: bagaimana tingkat kesadaran sejarah siswa SMA Islam 

Diponegoro Surakarta terhadap tokoh pahlawan Pangeran Diponegoro? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada yakni: 

Untuk mengetahui tingkat kesadaran sejarah siswa SMA Islam Diponegoro 

Surakarta terhadap tokoh pahlawan Pangeran Diponegoro? 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka manfaat yang diperoleh  terdapat 

dua macam antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian 

lebih lanjut mengetahui tingkat kesadaran sejarah melaui tokoh 

pahlawanan Pangeran Diponegoro. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Menganalisis optimalisasi guru dalam mengatasi hambatan nilai-

nilai kesadaran sejarah dalam pembelajaran sejarah. 

b. Bagi Siswa 

Membantu memberikan wawasan dan pemahaman ke siswa agar 

mengetahui tentang tokoh Pangeran Diponegoro serta nila-nilai 

perjuangannya melalui pembelajaran sejarah. 
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c. Bagi Peneliti 

1. Memberikan informasi tentang Pangeran Diponegoro kepada 

para peserta didik. 

2. Menyampaikan semangat yang telah dilakukan oleh para 

pejuang khususnya Pangeran Diponegoro.kepada peserta didik. 

3. Memberikan nilai-nilai moral yang di dapat dari ketokohan 

Pangeran Diponegoro.kepada peserta didik. 

E. Batasan Istilah 

1. Kesadaran Sejarah Terhadap Nilai Kepahlawanan Pangeran 

Diponegoro 

Kesadaran sejarah merujuk kepada pembinaan budaya bangsa, 

kesadaran sejarah bukan hanya sekedar memperluas pengetahuan, 

melainkan harus diarahkan pula kepada kesadaran penghayatan nilai-

nilai budaya yang relevan dengan usaha pengembangan kebudayaan itu 

sendiri. Serta dari kesadaran sejarah mampu membangkitkan perasaan 

seseorang atau individu bertanggungjawab terhadap segala kegiataan 

pembangunan bangsa.  Secara singkatnya bahwa kesadaran sejarah 

meliputi beberapa aspek diantaranya yaitu; aspek kognitif, afektif, 

artistik, romantik, dan kritis (Djoko Suryo 1987). Maka dari itu menurut 

Suyatno Kartodirjo (dalam Aman, 2011:34) bahwa kesadaran sejarah 

dapat dilihat dari beberapa indikator-indikator yang dirumuskan. 

Sehingga dengan timbulnya kesadaran sejarah diharapkan generasi 

muda khususnya disini ialah peserta didik untuk dapat menghayati dan 
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menghargai nilai-nilai luhur dan jasa para pahlawanan serta 

warisan/peninggalan sejarahnya. Kaitannya dalam hal ini adalah nilai-

nilai dari kepahlawanan Pangeran Diponegoro. 

2. Nilai-nilai Kepahlawanan Pangeran Diponegoro  

Bangsa Indonesia memiliki banyak pahlawan dan pejuang di setiap 

daerah. Salah satunya di Jawa yang terkenal sebagai Pemimpin perang 

Jawa atau perang Java-Orlog. Kita mengenalnya dengan sebutan 

Pangeran Diponegoro, seorang pahlawan yang berjuang dalam melawan 

kolonialisme Belanda. Dengan sejarah perjalanan hidupnya  terdapat 

beberapa nilai-nilai dari sosok pahlawan Pangeran Diponegoro yang 

dapat dijadikan suri tauladan untuk generasi muda diantaranya yaitu; 

Pangeran Diponegoro merupakan sosok yang yang mempunyai nilai 

religious dengan dibuktikannya seringnya pangeran dalam membaca 

Alqur’an serta Kitab-kitab fiqih salah satunya yaitu Tuhfat Al-Mursalah 

ila Ruh an-Nabi karya Sech Muhammad bin Fadlullah al-Burhanpuri 

karangan Ibn Hajar. Selain dari nilai religius, Pangeran Diponegoro 

mempunyai nilai nasionalisme, mempunyai nilai Integritas, mempunyai 

nilai mandiri, dan mempunyai nilai jiwa bergotong royong (Yamin, 

2011:78). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Kesadaran Sejarah 

a. Pengertian Kesadaran Sejarah 

 Kesadaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

keinsafan; keadaan mengerti dan hal yang dirasakan atau dialami 

oleh seseorang. Dapat diartikan bahwa kesadaran sejarah adalah 

mengerti dan memahami peristiwa yang terjadi di masa lampau yang 

diawali dari diri pribadi untuk kemudian menjadi sebuah refleksi 

akan nilai yang terkandung dalam suatu peristiwa sejarah. 

Suyatno Kartodirjo (dalam Aman, 2011:34) berpendapat 

bahwa kesadaran sejarah pada manusia sangat penting artinya bagi 

pembinaan budaya bangsa. Kesadaran sejarah tidak hanya pada 

menambah pengetahuan, namun juga menyadari bahwa perlu juga 

menghayati nilai-nilai budaya bangsa. 

Kesadaran sejarah merujuk kepada pembinaan budaya 

bangsa, kesadaran sejarah bukan hanya sekedar memperluas 

pengetahuan, melainkan harus diarahkan pula kepada kesadaran 

penghayatan nilai-nilai budaya yang relevan dengan usaha 

pengembangan kebudayaan itu sendiri. Serta dari kesadaran sejarah 

mampu membangkitkan perasaan seseorang atau individu 
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bertanggungjawab terhadap segala kegiataan pembangunan bangsa.  

Secara singkatnya bahwa kesadaran sejarah meliputi beberapa aspek 

diantaranya yaitu; aspek kognitif, afektif, artistik, romantik, dan 

kritis (Djoko Suryo 1987). 

Suyatno Kartodirjo (dalam Aman, 2011:34) maka dari itu 

kesadaran sejarah dapat dilihat dari beberapa indikator-indikator 

yang dirumuskan. Sehingga dengan timbulnya kesadaran sejarah 

diharapkan generasi muda khususnya disini ialah peserta didik untuk 

dapat menghayati dan menghargai nilai-nilai luhur dan jasa para 

pahlawanan serta peninggalan sejarah yang penting sehingga peserta 

didik dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah tersebut.  

 Tanpa mengetahui sejarahnya, suatu bangsa tidak  mungkin 

mengenal dan memiliki identitasnya. Sedangkan diketahui bahwa 

bangsa yang tidak mengenal sejarahnya dapat diibaratkan seperti 

seseorang yang telah kehilangan memorinya. Seseorang itu ialah 

orang yang pikun atau sakit jiwa, maka seseorang tersebut 

kehilangan kepribadian atau identitasnya (Subagyo, 2013:280). 

Widja ( 1992 : 56 ) menyatakan bahwa kesadaran sejarah 

menyangkut kondisi kejiwaan yang menunjukkan tingkat 

penghayatan pada makna dan hakikat sejarah bagi masa kini dan 

masa yang akan datang. Kesadaran sejarah seperti ini akan menjadi 

dasar bagi berfugsinya sejarah bagi penumbuhan dan 

pengembangan nilai-nilai yang relevan untuk generasi bangsa. 
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Dengan demikin maka semakin baik penghayatan tentang 

sejarah bangsa, maka semakin baik pula potensi seseorang atau 

individu dalam menghadapi masa depan dengan penuh semangat 

serta ketersediannya untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. 

Seperti dalam hal ini sesuai dengan yang diungkapan Presiden 

pertama RI Ir. Soekarno yaitu “JAS MERAH” yang berarti jangan

sekali-kali melupakan sejarah karena sejarah adalah jembatan 

seseorang dari masa lalu menuju masa kini dan masa depan. 

b. Ruang Lingkup Kesadaran Sejarah 

Ruang lingkup sejarah sangat luas, seluas jumlah manusia 

yang ada. Jangka waktunya sangat  lama, selama sejarah umat 

manusia sendiri. Bidang dan aspeknya juga sangat banyak. Tindakan 

memberi  suatu nama deskripsif  kepada suatu periode sejarah 

merupakan cara sejarawan untuk memberikan periode itu suatu  

referensi yang dapat dipergunakan untuk mengerti  nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya. 

Menurut Suyatno Kartodirjo (1989:1-7), kesadaran sejarah 

pada manusia sangatlah penting artinya bagi pembinaan bangsa. 

Dalam rangka pembangunan bangsa, pengajaran sejarah tidak hanya 

berfungsi memberi pengetahuan sejarah sebagai kumpulan 

informasi fakta sejarah (Sartono Kartodirjo, 1989:16). Akan tetapi 

juga bertujuan menyadarkan anak didik atau membangkitkan 

kesadaran sejarahnya (Nunuk, 2013: 209). 
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c. Indikator Kesadaran Sejarah 

Indikator kesadaran sejarah dikemukakan oleh beberapa ahli 

sejarah yang dapat membantu dalam pengukuran tingkat kesadaran 

sejarah siswa. Indikator atau unsur-unsur yang terkadung dalam 

kesadaran sejarah yaitu : 1) Menghayati makna dan hakekat sejarah 

bagi masa kini dan masa mendatang, 2) Mengenal diri sendiri dan 

bangsanya, 3) Membudayakan sejarah bagi pembinaan budaya 

bangsa, 4) Menjaga sejarah bangsa (Aman, 2011:140).  

Indikator  paling konkrit terkait dengan kesadaran sejarah 

adalah minat belajar sejarah. Selain itu, ditegaskan bahwa kesadaran 

sejarah secara konkrit berkaitan dengan beberapa unsur, yakni; 

semangat kebangsaan, nasionalisme, patriotisme atau cinta tanah air. 

Indikator kesadaran sejarah dalam konteks cinta tanah air, 

nasionalisme, dan patriotisme, dapat dirinci dalam beberapa 

indikator sebagai berikut; Untuk indikator kesadaran sejarah di 

kelas, terdiri atas: Ruang kelas dipajang  foto presiden dan wakil 

presiden, foto pahlawan, lambang negara, dan peta Indonesia;  

Meletakkan bendera di depan kelas;  disiplin masuk kelas;  tepat 

waktu menyelesaikan tugas;  Antusias dan tidak mudah menyerah 

dalam mengerjakan tugas;  mau bekerjasama  dan terbuka menerima 

perbedaan;  menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

ketika mengemukakan pendapat. Untuk indikator  kesadaran sejarah  

di luar kelas (sekolah), terdiri atas:  Disiplin mengikuti upacara 
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bendera, menghormat bendera merah putih dengan benar; 

menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat;  membuang 

sampah pada tempat yang telah disediakan; dan  mau bergaul dan 

saling membantu antar umat beragama (Sulhan, 2016: 158-159). 

Dalam pembangunan bangsa pengajaran sejarah tidak 

semata-mata berfungsi untuk memberi pengetahuan sejarah sebagai 

kumpulan informasi fakta sejarah, tetapi juga bertujuan 

menyadarkan anak didik atau membangkitkan kesadaran 

sejarahnya.  

Untuk mengemas pendidkan sejarah sehingga dapat 

menghasilkan internalisasi nilai diperlukan adanya 

pengorganisasian bahan yang beraneka ragam serta metode sajian 

yang bervariasi. Di samping itu gaya belajar subjek didik juga perlu 

mendapat perhatian, agar tidak kehilangan bingkai moral dan afeksi 

dari seluruh tujuan pengajaran yang telah ada. Karena tanpa bingkai 

moral, pengajaran sejarah yang terlalu mengedepankan aspek 

kognitif tidak akan banyak pengaruhnya dalam rangka 

memantapkan apa yang sering disebut sebagai jati diri kepribadian 

bangsa. 

2. Pembelajaran Sejarah Tentang Pahlawan Diponegoro 

a. Pengertian Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran sejarah adalah gabungan antara aktivitas 

belajar dan mengajar yang mempelajari tentang peristiwa masa 
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lampau yang berhubungan dengan masa kini dan masa yang akan 

datang (Widja, 1989:23). Sehingga diketahui bahwasanya 

pembelajaran sejarah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk 

diajarkan kepada generasi muda dalam rangka meningkatkan 

wawasan pengetahuan dari sejarah masa lalu yang selanjutnya dan 

menerapkannya di masa depan. 

b. Tujuan Pembelajaran Sejarah  

Pembelajaran sejarah memiliki karakteristik, tujuan dan 

manfaat yang semakin memperkuat pentingnya pelajaran sejarah 

untuk dipelajari terutama sebagai perannya dalam membentuk 

karakter peserta didik. Menurut Peraturan menteri pendidikan No 59 

tahun 2014, Mata pelajaran Sekolah Menengah Atas/Madrasah 

Aliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

dikelompokkan atas: Mata pelajaran umum Kelompok A; mata 

pelajaran umum Kelompok B; dan mata pelajaran peminatan 

akademik Kelompok C. Mata pelajaran umum Kelompok A 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan program 

kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, 

kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta 

didik sebagai dasar dan penguatan kemampuan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran umum 

Kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

atas: Pendidikan Agama dan Budi Pekerti; Pendidikan Pancasila dan 
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Kewarganegaraan; Bahasa Indonesia; Matematika; Sejarah 

Indonesia; dan Bahasa Inggris. (Permendikbud, 59:2014). 

c. Komponen dalam Pembelajaran Sejarah  

Pembelajaran pada umumnya melibatkan beberapa 

komponen antara lain tujuan pembelajaran sejarah, materi 

pembelajaran, ruang lingkup pembelajaran, siswa, guru, metode 

pembelajaran, strategi pembelajaran dan evaluasi 

Pembelajaran sejarah dituntut paling tidak dapat 

mengaktualisasikan dua hal yakni: (1) pendidikan dan pembelajaran 

intelektual, (2) pendidikan dan pembelajaran moral bangsa, civil 

society yang demokratis dan bertanggungjawab kepada masa depan 

bangsa (Djoko Suryo, 1991).  

Hal yang pertama menuntut pembelajaran sejarah tidak 

hanya menyajikan pengetahuan faktual, namun dituntut untuk 

memberikan latihan berfikir kritis, mampu menarik kesimpulan,  

memahami makna dari suatu peristiwa sejarah menurut kaidah dan 

norma keilmuan.  Pertanyaan-pertanyaan mengenai mengapa dan 

bagaimana, penting untuk dikembangkan dalam proses 

pembelajaran sejarah.  Sementara itu hal yang  kedua menunjuk pada 

pembelajaran sejarah yang berorientasi pada pendidikan 

kemanusiaan yang memperhatikan nilai-nilai luhur, norma-norma, 

dan aspek kemanusiaan lainnya.  
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Dengan mengembangkan dua hal : pendidikan intelektual 

dan pendidikan moral atau  pendidikan kemanusiaan, maka arah 

pembelajaran sejarah diharapkan dapat mencapai tujuan yang 

menopang tercapainya tujuan pendidikan nasional. Pembelajaran 

sejarah akan dapat melandasi pendidikan kecerdasan intelektual, 

sekaligus ikut mendasari pendidikan yang berorientasi pada 

kecerdasan emosional bahkan kecerdasan spiritual dalam rangka 

meningkatkan martabat manusia Indonesia.  

d. Ruang Lingkup Pembelajaran Sejarah tentang Pangeran Diponegoro 

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa 

para pahlawannya. Itulah yang diungkapkan oleh Ir. Soekarno untuk 

mengenang dan menghargai jasa–jasa para pahlawan karena 

perjuangan mereka yang tanpa pamrih dan selalu berpijak pada 

kepentingan bangsa dan negara Indonesia demi mencapai satu kata 

“kemerdekaan”. Para pejuang dengan semangat yang gigih merebut

dan mempertahankan kemerdekaan. 

Bangsa Indonesia memiliki banyak pahlawan dan pejuang 

di setiap daerah. Salah satunya di Jawa yang terkenal sebagai 

Pemimpin perang Jawa atau perang Java-Orlog. Kita mengenalnya 

dengan sebutan Pangeran Diponegoro, seorang pahlawan yang 

berjuang dengan gagah berani dalam  mengusir kolonial Belanda. 

Pangeran Diponegoro merupakan sosok tokoh yang terkenal 

dengan suri tauladannya dalam membela tanah air serta terkenal 
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dengan perangnya yang berjuang untuk agama Allah, dan untuk 

negara serta bangsanya yang semestinya mampu membangkitkan 

inspirasi kepada generasi muda.  

Dengan sejarah perjalanan hidup Pangeran Diponegoro 

dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda terdapat beberapa 

nilai-nilai yang dapat dijadikan suri tauladan untuk generasi muda 

diantaranya Pangeran Diponegoro merupakan sosok yang yang 

mempunyai nilai religious dengan dibuktikannya seringnya 

pangeran dalam membaca Alqur’an serta Kitab-kitab fiqih salah 

satunya yaitu Tuhfat Al-Mursalah ila Ruh an-Nabi karya Sech 

Muhammad bin Fadlullah al-Burhanpuri karangan Ibn Hajar. Selain 

itu Pangeran Diponegoro merupakan pemimpin yang mempunyai 

nilai nasionalisme, mempunyai nilai integritas, mempunyai nilai 

mandiri, dan mempunyai nilai jiwa bergotong royong (Yamin, 

2011:78). 

Pangeran Diponegoro merupakan pemimpin berkarakter 

cerdas, dilihat dari siasat perang jawa yang berlangsung selama 5 

tahun telah membuat Belanda kuwalahan, selain itu yang paling 

terkenal ialah kecerdasan inteletual Pangeran Diponegoro bisa 

dilihat saat pengasingan Pangeran Diponegoro di Manado dengan 

menulis sebuah babad dengan aksara pegon yang diselesaikannya 

dalam tempo hampir Sembilan bulan (20 Mei 1831- 2 Februari 

1832) dan dari situlah lahir karya otobiografi pertama pangeran 
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berupa Babad Dipanegara yang kemudian dijadikanlah sebagai 

bagian dalam warisan dalam ingatan kolektif dunia (Internasional 

Register of the Memory of The Word) oleh UNNESCO (Carey, 

2014:400-401). 

Terfokus pada permasalahan yang akan diteliti, maka dalam 

hal ini diharapkan dapat menginspirasi generasi bangsa untuk 

mewarisi nilai nilai yang terkadung pada pangeran Diponegoro 

dalam membangun kesadaran sejarah sesuai dengan jiwa 

kebangsaan. Oleh karena itu maka perlunya dalam mempelajari 

perlawanan Pangeran Dipenogoro sangat penting untuk dijadikan 

materi pembelajaran sejarah Indonesia. Karena dapat mengambil

beberapa nilai-nilai perjuangan untuk cermin kehidupan masa yang 

akan datang. Pembelajaran sejarah tentang perang Pangeran 

Diponegoro memberi suatu pemahaman yang disamping bisa 

melatih kritis untuk mencari nilai-nilai kesadaran kepahlawanan 

Pangeran Diponegoro.  

Dari biografi singkat diatas pendidikan Sejarah hendaknya 

dapat memaknai setiap peristiwa sejarah bangsanya karena dapat 

menumbuhkan kesadaran sejarah yang merupakan modal awal 

dalam membentuk patriotisme dan nasionalisme. Dengan ini 

diharapkan peserta didik dapat meneladani nilai-nilai perjuangan 

Pangeran Diponegoro dalam pembelajaran sejarah Indonesia materi 

perlawanan terhadap kolonialisme bangsa barat dengan kompetensi 
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dasar 3.2. menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah 

dalam menegakan negara Republik Indonesia. Sehingga dengan hal 

ini diharapkan  dapat membantu peserta didik dalam meneladani 

nila-nilai kepahlawanan Pangeran Diponegoro. 

B. Kajian Pustaka 

Pembelajaran sejarah dapat menumbuhkan kesadaran sejarah siswa 

melalui nilai-nilai kepahlawanan dari suatu tokoh pahlawan. Berdasarkan 

hal tersebut, perlu dibiasakan dalam pembelajaran karena pada penilaian 

raport tidak hanya mengutamakan aspek pengetahuan. Melalui 

pembelajaran guru juga memiliki peran lebih untuk kesadaran sejarah siswa 

yang dapat dilihat pada nilai-nilai yang diterapkan, komitmen, visi, sikap, 

dan keprihatian kepada siswa.  

Pembelajaran sejarah tidak hanya sekedar transfer of knowledge tapi 

juga transfer of value yang artinya bukan sekedar mengajarkan siswa 

menjadi cerdas melainkan berakhlak mulia. Melalui pembelajaraan secara 

kerjasama (kooperatif) diharapkan mampu mencapai perubahan dalam 

sikap siswa menjadi lebih baik, sehingga siswa berhasil mencapai 

penguasaan materi sebagai hasil belajar. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang pentingnya 

pengetahuan tentang nilai-nilai pahlawan nasional siswa di sekolah yang 

pernah dilakukan. Penelitian dilakukan biasanya juga mengacu pada 

penelitian terdahulu sebab hal ini dapat dijadikan referensi dalam sebuah 
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penelitian selanjutnya. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang 

dapat dijadikan sebagai kajian pustaka antara lain:  

Pertama,  penelitian yang dilakukan Zaenal Abidin (2012). Dengan 

judul “Pendidikan Karakter Diponegoro” dimana penulis menjelaskan 

tentang tujuan untuk mengevaluasi pemahaman  internalisasi nilai-nilai 

kejuangan atau karakter Diponegoro. Dalam penelitian ini penulis 

mnemberikan pejelasan tentang variabel-variabel utama yang terdapat 

dalam penelitian ini diantaranya variebel pendidikan karakter dan 

internalisasi nilai-nilai kejuangan Diponegoro. Kedudukan tiap-tiap 

variabel sesuai dengan hipotesis yang diujinya. 

Kedua,  penelitian oleh Sanchez (1998). Dalam kajiannya berjudul 

“Using Stories about Heroes To Teach Values” ia secara tegas menekankan 

bahwa proses pembelajaran dapat dilakukan dengan menghadirkan sosok 

pahlawan dalam pembelajaran. Ada berbagai nilai yang dapat diteladani 

dari sosok pahlawan. Nilai-nilai itu antara lain tampak dari sikap 

pengorbanan diri dan tindakan mengutamakan kepentingan masyarakat 

yang lebih luas. Dengan demikian, pahlawan dapat menjadi sosok yang 

menginspirasi bagi siswa. Dalam kajiannya, Sanchez merekomendasikan 

adanya pengembangan berbagai sumber dan media pembelajaran agar 

suasana pembelajaran menjadi lebih efektif. 

Ketiga, Edwin Mirza Chaerulsyah (2013) yang berjudul Persepsi 

Siswa Tentang Keteladanan Pahlawan Nasional Untuk Meningkatkan 

Semangat Kebangsaan Melalui Pembelajaran Sejarah Di SMA Negeri 4 
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Kota Tegal Tahun Ajaran 2012/2013. 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. Teknik keabsahan data dengan 

triangulasi sumber dan teknik dan analisis data dengan analisis interaksi 

yang langkah-lagkahnya mulai dari pengumpulan data, reduksi data, sajian 

data, verifikasi.Temuan penelitian yaitu: Pertama Guru melaksanakan 

pembinaan keteladanan melalui penerapan kedisiplinan di sekolah, dengan 

menanamkan motivasi dan nilai-nilai keteladanan para pahlawan tujuanya 

agar siswa mencontoh sikap keteladanan para pahlawan nasional dan 

diharapkan dapat meningkatkan semangat kebangsaan. Kedua, saat 

pembelajaran berlangsung guru lebih banyak menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab dimana siswa lebih banyak diajak dialog dengan 

guru mengenai materi yang diajarkan. Ketiga, persepsi siswa tentang 

keteladanan pahlawan nasional untuk meningkatkan semangat kebangsaan 

melalui pembelajaran sejarah bersifat positif. Arti penting dari penelitian 

sebelumnya ini adalah bahwa peneliti mempunyai referensi gambaran 

bahwa guru mempunyai peran penting dalam menumbuhkan jiwa 

kebangsaan atau nasionalis pada siswa sehingga siswa dapat mencintai 

tanah airnya dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di 

masyarakat. 
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Keempat, penelitian yang dilakukan Ali Alivin Sampurno (2019) 

“Persepsi siswa tentang tokoh Pangeran Diponegoro dan pengaruhnya 

terhadap sikap siswa dalam pembelajaran sejarah di SMAN 4  Pekalongan 

tahun pelajaran 2018/2019”, dalam penelitian ini Penulis bertujuan untuk

mengetahui pengaruh pembelajaran sejarah dan persepsi siswa tentang 

tokoh Pangeran Diponegoro dengan sikap terhadap tokoh Pangeran 

Diponegoro pada siswa di SMA Negeri 4 Pekalongan. Jenis penelitian ini 

adalah ex-postfacto atau juga disebut penelitian kausal komparatif.  

Kelima, 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 deksriptif dengan pendekatan korelasional atau penelitian 

hubungan. Bertujuan mengetahui seberapa tinggi tingkat kesadaran sejarah 

siswa, seberapa tinggi tingkat kesadaran sejarah, adakah hubungan antara 

persepsi siswa terhadap pelajaran sejarah dan tingkat kesadaran sejarah. 

Penelitian-penelitian diatas menjadi penguat pentingnya kajian 

terhadap tokoh sejarah, terutama tokoh Pangeran Diponegoro dalam 

pembelajaran sejarah. Namun demikian, berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, penelitian ini lebih menitiberatkan pada kesadaran sejarah 

siswa terhadap nilai-nilai pahlawan tokoh Pangeran Diponegoro. 
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C. Kerangka Berfikir   

(Sumber: Penulis, 2019) 

Gambar 2.1 Skema Kerangka fikir 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah didapat dari penelitian ini, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: pahlawan merupakan salah satu 

tokoh penting dalam pendidikan sejarah yang memiliki kontribusi dalam 

pengembangan karakter peserta didik. Dari pengembangan karakter tersebut 

bermaksud untuk menumbuhkan kesadaran sejarah pada peserta didik. 

Kesadaran sejarah dapat diperoleh salah satunya dengan melalui nilai-nilai 

keteladanan yang dimiliki oleh tokoh pahlawanan nasional, dan salah satu 

tokoh pahlawanan yang paling sering muncul dan pupuler dalam 

pembelajaran sejarah adalah Pangeran Diponegoro.  

Pangeran Diponegoro merupakan tokoh yang terkenal akan 

semangatnya dalam membela agama serta bangsa dan negaranya serta 

merupakan figure yang memiliki nilai-nilai keteledanan yang dapat diambil 

menjadi suatu contoh. Diketahui dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

bahwa pengetahuan tentang pangeran diponegoro diperoleh sebanyak 2 

siswa (9.09%) menunjukaan hasil sangat baik, sebanyak 7 siswa ( 31.82%) 

menunjukan hasil baik, sebanyak 3 siswa (13.64%) menunjukan hasil cukup 

baik, hasil kurang baik sebanyak 1 siswa (4.55%), dan hasil tidak baik 

sebanyak 9 siswa (40.90%) dalam mengenal biografi serta peranan 

pahlawanan Pangeran Diponegoro. Sedangkan untuk tingkat kesadaran 

sejarah terhadap nilai-nilai kepahlawanan Pangeran Diponegoro siswa kelas 
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XI siswa SMA Islam Surakarta sebanyak 22.72% siswa yang memiliki 

Kesadaran Sejarah sangat tinggi. Siswa yang memiliki Kesadaran Sejarah 

tinggi sebanyak 22.72%, siswa yang memiliki Kesadaran Sejarah sedang 

sebanyak 9.10%, dan siswa yang memiliki Kesadaran Sejarah rendah 

sebanyak 13.64% serta siswa yang memiliki Kesadaran Sejarah sangat 

rendah sebanyak 31.82%. 

Adapun setiap sekolah pasti ada kendala/hambatan didalamnya, 

sama halnya seperti di SMA Islam Diponegoro Surakarta bahwa adanya 

hambatan dalam pembelajaran sejarah tokoh Pangeran Diponegoro dimana 

diketahui bahwa adanya kekurangan guru di SMA Islam Diponegoro 

Surakarta khusunya untuk mata pelajaran sejarah yang hanya terdapat satu 

guru saja. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan di atas, peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guru diharapkan dapat meningkatkan terus kreativitas dan inovasi 

dalam pembelajaran sejarah khususnya pada submateri Pangeran 

Diponegoro. Hal ini bertujuan agar siswa dapat lebih dalam mengetahui 

dan paham perjuangan-perjuangan Pangeran Diponegoro serta dapat 

meneladani perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh Pangeran 

Diponegoro dalam diri siswa. 
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2. Untuk Siswa, diharapkan mempunyai koleksi sumber yang menjadi 

warisan dunia seperti Babad Diponegoro. Hal ini bertujuan agar siswa 

untuk menambah wawasan serta pengetahuan yang lebih mendalam. 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain 

untuk penelitian tentang tokoh Pangeran Diponegoro di sekolah ini. 
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