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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Lebih baik awal satu jam daripada terlambat satu menit 

-Adi Riski Hidayat- 

My motivation might seem trivial compared to yours, but I can’t lose, either. I

have to live up to the hopes of those who supported me 

-Kohei Horikoshi- 

Whether you win or lose, looking back and learning from your experience is a 

part of life 

-Kohei Horikoshi- 

 

Untuk Orang Tua yang sudah mengorbankan 

lahir dan batinnya, 

Untuk Rombel Serda yang sudah 

menghadirkan persahabatan sederhana, 

Untuk Organisasi Kampus yang sudah 

mengajarkan dinamika, 

Untuk PPL dan KKN yang sudah memperluas 

jaringan pertemanan, 

Untuk Twice yang sudah menemani skripsi 

saya dengan lagu-lagu semangat dan cheerful. 
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SARI 

Hidayat, Adi Riski. 2019. Pemahaman Siswa tentang Nilai-Nilai Kesejarahan 

Organisasi Syarikat Islam di SMA Cokroaminoto 1 Banjarnegara. Skripsi. Jurusan 

Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Arif 

Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd. 165 halaman. 

Kata Kunci: Nilai Kesejarahan, Pemahaman Siswa, Syarikat Islam 

Pendidikan sejarah mengandung nilai-nilai kesejarahan seperti organisasi 

Syarikat Islam yang berperan penting dalam pembangunan karakter siswa di 

beberapa daerah. Salah satu daerah dengan basic Syarikat Islam adalah 

Banjarnegara. Kenyataannya, siswa di Banjarnegara cenderung tidak paham dan 

mulai meninggalkan nilai-nilai kesejarahan organisasi Syarikat Islam tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis pemahaman siswa tentang nilai-nilai 

kesejarahan organisasi Syarikat Islam, 2) menganalisis implementasi pemahaman 

siswa tentang nilai-nilai kesejarahan organisasi Syarikat Islam, dan 3) menganalisis 

kendala siswa dalam memahami nilai-nilai kesejarahan organisasi Syarikat Islam 

di SMA Cokroaminoto 1 Banjarnegara. 

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan strategi studi kasus. 

Sumber data penelitian ini meliputi informan, peristiwa, dan dokumen. Teknik 

pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan kajian dokumen. 

Uji keabsahan data menggunakan triangulasi data dan triangulasi teknik. Teknik 

analisis data menggunakan model interaktif. 

Hasil penelitian menunjukkan 1) pemahaman siswa tentang nilai-nilai 

kesejarahan Syarikat Islam dengan indikator meliputi identitas pendiri, keluarga 

pendiri, pendidikan pendiri, karier pendiri, pengetahuan umum, peristiwa-

peristiwa, peran-peran, nilai karakter, serta warisan belum optimal. Siswa belum 

tentu memahami nilai-nilai kesejarahan Syarikat Islam meskipun sekolah tersebut 

berlabel Syarikat Islam. Pemahaman siswa tidak bisa digeneralisasikan dalam 

kategori tertentu karena tingkat pemahaman setiap siswa berbeda-beda. 2) 

Implementasi pemahaman siswa tentang nilai-nilai kesejarahan organisasi Syarikat 

Islam masih kurang. Siswa belum tentu mengimplementasikan nilai-nilai 

kesejarahan meskipun dia paham. Beberapa siswa justru tidak sadar melakukannya 

karena belum memahami nilai-nilai tersebut. Implementasi siswa muncul dari 

pemahaman, sedangkan pemahaman muncul dari pembiasaan. 3) Siswa juga 

menemui kendala yang cukup banyak dalam memahami nilai-nilai kesejarahan 

Syarikat Islam. Kendala tersebut muncul dari pembelajaran, fasilitas, dan guru 

sejarah. Contohnya adalah pembelajaran Syarikat Islam yang monoton dan sering 

kosong, ketiadaan buku referensi dan media Syarikat Islam yang memadai, serta 

ketiadaan guru lulusan asli pendidikan sejarah dan berperan sebagai mood maker. 

Saran dari peneliti adalah siswa diharapkan mematuhi peraturan dan 

menyukseskan kegiatan atau kebudayaan sekolah yang mencerminkan nilai-nilai 

Syarikat Islam. Guru diharapkan mengutamakan kepentingan mengajar dan 

menuntun siswa dalam memahami nilai-nilai Syarikat Islam. Sekolah diharapkan 

menghadirkan guru sejarah dengan basic pendidikan sejarah dan merealisasikan 

pembelajaran Syarikat Islam yang ideal. 
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ABSTRACT 

 

Hidayat, Adi Riski. 2019. Student's Understanding of the Historical Values of 

Syarikat Islam organization in SMA Cokroaminoto 1 Banjarnegara. Essay. History 

Department. Faculty of Social Science. Universitas Negeri Semarang. Advisor Arif 

Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd. 165 pages. 

Keywords: Historical Values, Student’s Understanding, Syarikat Islam 

Historical education contains historical values such as Syarikat Islam 

organization that play an essential role in the development of student character in 

several areas. One area with basic Syarikat Islam in Banjarnegara. In fact, students 

in Banjarnegara tend not to understand and start to leave the historical values of the 

Syarikat Islam organization. The purposes of this research are (1) to analyze 

student's understanding of the historical values of Syarikat Islam organization, (2) 

to analyze student's understanding implementation of the historical values of 

Syarikat Islam organization, and (3) to analyze student constraints in understanding 

the historical values of Syarikat Islam organization, at SMA Cokroaminoto 1 

Banjarnegara. 

The approach of this research is qualitative with a case study strategy. Data 

sources include informants, events, and documents. Data collection techniques in 

the form of observation, in-depth interviews, and document review. Validity test of 

the data using data triangulation and methodological triangulation. Data analysis 

techniques use interactive models. 

The results showed 1) student’s understanding of the historical values of 

Syarikat Islam with indicators including the founder's identity, founder's family, 

founder's education, founder's career, general knowledge, events, roles, character 

values, and inheritance were not optimal. Students do not necessarily understand 

the historical values of the Syarikat Islam even though the school is labeled Syarikat 

Islam. Student's understanding cannot be generalized in specific categories because 

the level of understanding of each student is different. 2) The student’s

understanding implementation of the Syarikat Islam historical values is still lacking. 

Students do not necessarily implement historical values even though they 

understand. Some students do not realize it because they do not understand these 

values. Student implementation arises from understanding, while understanding 

arises from habituation. 3) Students also encounter considerable obstacles in 

understanding the historical values of Syarikat Islam. These obstacles arise from 

learning, facilities, and history teachers. Examples are monotonous and often empty 

Syarikat Islam learning, the absence of adequate Syarikat Islam reference books 

and media, and the absence of original history education teachers who play a mood 

maker. 

Suggestions from researchers are students are expected to obey the rules and 

the success of school activities or culture that reflects the values of the Syarikat 

Islam. Teachers are expected to prioritize the importance of teaching and guide 

students in understanding the values of Syarikat Islam. The school is scheduled to 

present history teachers with primary historical education and realize the ideal of 

Syarikat Islam learning. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sejarah memiliki peran penting terhadap pembangunan 

karakter masyarakat. Melalui nilai-nilai kesejarahan yang terkandung dalam 

mata pelajaran sejarah, pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam materi-

materi pelajaran dan proses pembelajarannya. Pendidikan sejarah mampu 

memberikan motivasi bagi siswa dan memperkenalkan mereka terhadap bangsa 

serta perjuangannya di masa lampau. Hasan (2012: 81-95) menjelaskan bahwa 

materi pendidikan sejarah mampu mengembangkan potensi peserta didik untuk 

mengenal nilai-nilai kesejarahan bangsa yang diperjuangkan pada masa lalu, 

dipertahankan, dan disesuaikan untuk kehidupan masa kini dan dikembangkan 

lebih lanjut untuk kehidupan masa depan. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

pendidikan sejarah memiliki peran yang penting dalam pembangunan karakter. 

Peran penting pendidikan sejarah yang mengandung nilai-nilai 

kesejarahan menjadi krusial disebabkan oleh beberapa hal (Ahmad, 2014:17). 

Pertama, banyaknya masalah moral yang merusak kepribadian siswa. Beragam 

masalah seperti tawuran, kecurangan dalam ujian, sampai pergaulan bebas kini 

merajalela. Kedua, tantangan globalisasi menuntut sikap yang bijak yang 

berbasis pada kearifan masyarakat. Perlu adanya penguatan bagi masyarakat 

untuk menyikapi perubahan global melalui sejarah. Ketiga, pengembangan 

karakter memerlukan best practice dari nilai-nilai kesejarahan yang terkandung 
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dalam pembelajaran sejarah. Hal tersebut disebabkan oleh pembelajaran sejarah 

yang memiliki beberapa keunggulan. 

Salah satu keunggulan pembelajaran sejarah adalah adanya tokoh atau 

nilai-nilai kesejarahan yang dijadikan panutan. Tokoh-tokoh maupun organisasi 

sejarah menjadi best practice dalam aspek penanaman nilai. Pembelajaran 

sejarah memuat tokoh yang bersifat protagonis, seperti para pahlawan ataupun 

organisasi yang memberikan teladan untuk nilai-nilai karakter. Ada pula tokoh 

antagonis seperti penjajah yang menjadi faktor pemicu dimunculkannya arti 

penting sebuah nilai (Ahmad, 2014:21). Nilai-nilai karakter tersebut yang 

kemudian diharapkan dapat ditanamkan dalam diri peserta didik. 

Berdasarkan penelitian Julaeha (2012:7), penanaman nilai-nilai karakter 

melalui nilai-nilai kesejarahan memiliki implikasi yang positif terhadap 

pengembangan karakter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

strategi peneladanan nilai-nilai karakter perjuangan sejarah dapat memberikan 

kontribusi signifikan terhadap pengembangan karakter peserta didik. 

Berdasarkan indikator karakter yang diteliti, delapan belas nilai karakter secara 

keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Indikator yang 

mengalami peningkatan terbesar adalah karakter tanggung jawab. Kajian 

Jualeha juga senada dengan temuan Chaerulsyah (2014:5) yang menjelaskan 

bahwa persepsi siswa terhadap nilai-nilai kesejarahan berupa keteladanan 

pahlawan dan organisasi pergerakan nasional bersifat positif. Siswa mengenal 

sosok pahlawan dan organisasi pergerakan nasional sebagai tokoh yang 

berjuang dengan gigih dan rela berkorban tanpa pamrih serta bersikap jujur, anti 
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korupsi, dan berwibawa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan 

upaya menegakkan kedaulatan. 

Salah satu organisasi pergerakan nasional yang memiliki nilai-nilai 

kesejarahan bagi Indonesia adalah Syarikat Islam. Syarikat Islam memiliki 

peran yang sangat besar terhadap kemajuan Indonesia pada masa pergerakan. 

Syarikat Islam juga merupakan salah satu organisasi yang muncul paling awal 

pada masa pergerakan dengan nama awal Syarikat Dagang Islam (SDI). Ide 

pembentukan Syarikat Islam sendiri merupakan jawaban terhadap upaya 

imperialisme modern Belanda yang menjadikan Indonesia sebagai market

(pasar) dan sumber bahan mentah Belanda. Seiring dengan perkembangannya, 

Syarikat Islam menjadi organisasi dengan tujuan yang lebih luas dari tujuan 

awal. Besarnya peran Syarikat Islam juga menyebar sampai ke wilayah 

Banjarnegara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti melaksanakan 

penelitian dengan lokasi di Banjarnegara. 

Peneliti melaksanakan penelitian di Banjarnegara karena kajian tentang 

nilai-nilai kesejarahan Syarikat Islam di sana tidak hanya menjadi kajian 

konseptual, melainkan juga tinjauan secara empiris. Kabupaten Banjarnegara 

merupakan salah satu basis Syarikat Islam yang mengakar dan tetap eksis 

sampai saat ini. Hal tersebut berbeda dengan beberapa daerah lain yang 

mengalami stagnansi. Eksistensi Syarikat Islam di Banjarnegara terlihat lebih 

nyata meskipun di beberapa daerah lain juga merupakan basis Syarikat Islam. 

Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dari gedung-gedung SI yang masih 

terawat, sekolah-sekolah atau yayasan Syarikat Islam yang masih berjalan, serta 
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kepengurusan Syarikat Islam sampai tingkat kecamatan yang masih bertahan 

sampai saat ini (Ahmad, 2018:vi). 

Banyak event penting Syarikat Islam yang dilaksanakan di Banjarnegara. 

Salah satunya adalah Kongres Pertama Syarikat Islam Afdeling Padvinderij

(SIAP) yang selanjutnya lebih di kenal dengan sebutan Syarikat Islam Angkatan 

Pandu (SIAP). Pada saat itulah diperkenalkan istilah Pandu yang kemudian 

berubah menjadi Gerakan Pramuka. SIAP didirikan pada saat Partai Syarikat 

Islam (PSI) melaksanakan kongres di Yogyakarta. Pandu SIAP meninggalkan 

jejak yang kuat di Banjarnegara sampai saat ini. Event lain terkait Syarikat Islam 

di Banjarnegara adalah diselenggarakannya Kongres Nasional/Majelis Tahkim 

XX PSII di tahun 1934. Kongres ini menghasilkan Reglemen Umum Ummat 

Islam (Ahmad, 2018:ix). Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Basuki 

(2005:200) berjudul Dinamika Pendidikan Islam Syarikat Islam di Jawa Tengah 

mencatat bahwa di Banjarnegara terdapat 189 sekolah yang dikelola oleh 

yayasan bentukan SI. Sekolah-sekolah yang dikelola oleh yayasan SI 

menggunakan nama Cokroaminoto. Berdasarkan data-data tersebut, peneliti 

memfokuskan penelitian pada SMA Cokroaminoto 1 Banjarnegara yang 

dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam Cokroaminoto (YPIC) Kabupaten 

Banjarnegara. 

Berdasarkan hasil observasi di SMA Cokroaminoto 1 Banjarnegara, 

didapatkan hasil bahwa di SMA tersebut diajarkan mata pelajaran atau muatan 

lokal Sejarah Perjuangan Syarikat Islam. Pengajarannya dilaksanakan secara 

menyeluruh meskipun kuantitasnya belum maksimal. Hal tersebut 
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membuktikan bahwa nilai-nilai kesejarahan Syarikat Islam sangat penting 

untuk diajarkan dan dipahami oleh siswa SMA Cokroaminoto 1 Banjarnegara. 

Pentingnya peran Syarikat Islam di Banjarnegara harus dipahami oleh siswa, 

terkhusus bagi siswa-siswa yang sudah menginjak usia SMA. 

Siswa SMA dianggap sudah memiliki pemikiran yang cukup matang 

dalam urusan memahami nilai-nilai kehidupan. Pemahamannya bukan hanya 

sebatas pada pengetahuan saja, melainkan mengaplikasikan pemahamannya 

dalam bentuk tindakan. Melalui pemahamannya tersebut, generasi muda 

didorong untuk bertindak sesuai nilai-nilai kesejarahan dan mewarisi sifat-sifat 

kepahlawanan generasi sebelumnya. Nilai-nilai karakter yang terkandung 

dalam nilai kesejarahan harus ditanamkan pada generasi muda. Tujuannya agar 

selalu cepat tanggap dan mampu mengatasi tantangan-tantangan pembangunan 

seperti keterbelakangan, frustrasi mental, sifat pesimistis, dan lain-lain (Suardi, 

2013:2). Khusus untuk siswa SMA Cokroaminoto 1 Banjarnegara, sudah 

sepantasnya jika nilai-nilai kesejarahan organisasi Syarikat Islam harus 

dipahami dan menjadi bagian dari diri mereka. Hal tersebut didasarkan pada 

sekolah mereka yang berdiri atas perjuangan organisasi Syarikat Islam. 

Pemahaman siswa tentang nilai-nilai kesejarahan seperti organisasi 

Syarikat Islam sangat penting. Jika siswa paham tentang nilai-nilai kesejarahan, 

siswa dapat mempelajari sisi positif dan sisi negatif pada masa lalu. Hal tersebut 

sangat bermanfaat bagi siswa yang sedang berusaha mempersiapkan masa 

depannya. Siswa-siswa akan dihadapkan pada tantangan global dan perubahan 

budaya yang memiliki dampak positif dan negatif di masa depannya. Siswa 
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mungkin saja dapat menghadapi tantangan tersebut tanpa keterikatan dengan 

masa lalu karena pada dasarnya perubahan selalu bergerak maju. Namun tanpa 

memahami nilai-nilai kesejarahan, siswa menjadi kehilangan jati diri sebagai 

bangsa Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau dan mampu 

menghargai sejarah perjuangan para pendahulunya. Bangsa ini juga akan 

menjadi besar apabila siswa-siswa SMA memahami nilai-nilai kesejarahan. Hal 

tersebut bisa terwujud apabila siswa didasari dengan pemahaman siswa yang 

baik. Pemahaman yang baik membantu siswa merasakan manfaat dan 

mengimplementasikan nilai-nilai kesejarahan organisasi Syarikat Islam dalam 

kehidupan nyata. 

Nilai-nilai kesejarahan organisasi Syarikat Islam mengajarkan bahwa 

bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermartabat, agamis, dan toleran. 

Kejadian sejarah yang mengandung nilai-nilai kesejarahan juga dapat dijadikan 

gambaran dan pedoman bagi suatu bangsa untuk mempertahankan, membela, 

dan menjadikan bangsa lebih baik. Bagi masyarakat Banjarnegara, perjuangan 

Syarikat Islam sudah berlangsung dari masa ke masa. Nilai-nilai kesejarahan 

Syarikat Islam tidak hanya dijadikan sebagai pembelajaran, melainkan juga 

sebagai inspirasi untuk bangkit dari keterpurukan.  

Berdasarkan sumber yang didapatkan peneliti, generasi muda zaman 

sekarang mulai melupakan nilai-nilai kesejarahan. Nilai-nilai kesejarahan 

tersebut mulai tergerus oleh kebudayaan yang semakin dinamis meskipun 

terjadi secara perlahan. Perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan di era 

globalisasi yang begitu pesat tersebut perlu disikapi. Komunikasi global yang 
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berkembang pesat telah menimbulkan nilai-nilai baru yang berpengaruh 

terhadap cara hidup bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut juga dirasakan oleh 

generasi muda. Jika ditelaah lebih dalam, sejarah dalam era globalisasi sangat 

diperlukan agar bangsa Indonesia memiliki kepribadian bangsa yang kuat dan 

terlibat aktif dalam globalisasi tanpa tergilas oleh unsur-unsur luar (Susrianto, 

2012:34). Peneliti memiliki kekhawatiran apabila siswa SMA Cokroaminoto 1 

Banjarnegara tidak memahami nilai-nilai kesejarahan Syarikat Islam. Kecintaan 

siswa terhadap sejarah dan tindakan yang mencerminkannya berawal dari 

pemahaman siswa terhadap nilai kesejarahan itu sendiri. Apabila siswa tidak 

memahaminya, nilai tersebut tidak akan bertahan lama dalam pikiran siswa dan 

hanya berlalu saja. 

Generasi muda sudah mulai renggang dengan nilai-nilai kesejarahan, 

bahkan lari meninggalkan sejarah. Mereka lebih memilih modernisasi dan 

melupakan sebagian tradisi. Mereka mengagungkan globalisasi tetapi 

melupakan lokalitas. Mereka menjiwai masa kini tetapi melupakan masa lalu. 

Tampak jelas bahwa fenomena-fenomena perilaku generasi muda yang 

menyimpang mencerminkan luntur dan terkikisnya nilai-nilai luhur bangsa 

Indonesia (Sanusi, 2016:25). Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran peneliti 

terhadap nasib generasi muda yang mungkin saja tidak memahami nilai-nilai 

kesejarahan bangsa termasuk organisasi Syarikat Islam. 

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, peneliti melihat bahwa 

sangat penting dilaksanakan penelitian untuk menjawab permasalahan tersebut. 

SMA Cokroaminoto 1 Banjarnegara merupakan sekolah yang berafiliasi 
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langsung dengan organisasi Syarikat Islam. Banjarnegara juga merupakan basis 

Syarikat Islam yang masih eksis sampai saat ini. Peneliti khawatir terhadap 

perubahan zaman yang semakin menggerus identitas siswa di Banjarnegara. 

Bisa jadi siswa di SMA Cokroaminoto 1 Banjarnegara mulai melupakan nilai-

nilai kesejarahan Syarikat Islam. Hal tersebut juga menjadi sangat penting untuk 

dikaji karena jumlah siswa yang semakin menurun dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini sangat dibutuhkan. Peneliti 

bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Pemahaman Siswa tentang 

Nilai-Nilai Kesejarahan Organisasi Syarikat Islam di SMA Cokroaminoto 1 

Banjarnegara”. Melalui penelitian ini, dapat diketahui pemahaman siswa 

tentang nilai-nilai kesejarahan Syarikat Islam dan dapat dirumuskan upaya 

untuk mengatasinya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pemahaman siswa tentang nilai-nilai kesejarahan organisasi 

Syarikat Islam di SMA Cokroaminoto 1 Banjarnegara? 

2. Bagaimanakah implementasi pemahaman siswa tentang nilai-nilai 

kesejarahan organisasi Syarikat Islam di SMA Cokroaminoto 1 

Banjarnegara dalam kegiatan di sekolah? 

3. Bagaimanakah kendala siswa dalam memahami nilai-nilai kesejarahan 

organisasi Syarikat Islam di SMA Cokroaminoto 1 Banjarnegara? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti menentukan tujuan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Menganalisis pemahaman siswa tentang nilai-nilai kesejarahan organisasi 

Syarikat Islam di SMA Cokroaminoto 1 Banjarnegara. 

2. Menganalisis implementasi pemahaman siswa tentang nilai-nilai 

kesejarahan organisasi Syarikat Islam di SMA Cokroaminoto 1 

Banjarnegara. 

3. Menganalisis kendala siswa dalam memahami nilai-nilai kesejarahan 

organisasi Syarikat Islam di SMA Cokroaminoto 1 Banjarnegara. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, peneliti menentukan manfaat 

penelitian sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kajian 

konseptual tentang nilai-nilai kesejarahan organisasi Syarikat Islam sebagai 

role model dan pemahaman siswa tentang nilai-nilai kesejarahan tersebut. 

Selain itu, hasil penelitian ini akan memperkaya khazanah dan menambah 

referensi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan sejarah. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dibagi menjadi tiga yaitu manfaat bagi siswa, bagi 

sekolah, dan bagi sekolah lain yang dijelaskan sebagai berikut. 
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a. Bagi siswa, penelitian ini memberikan gambaran untuk memahami 

nilai-nilai kesejarahan organisasi Syarikat Islam dan implementasinya 

dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah maupun masyarakat. 

b. Bagi sekolah, penelitian ini membantu mengidentifikasi pandangan, 

implementasi, dan hambatan dalam memahami nilai-nilai kesejarahan 

organisasi Syarikat Islam di SMA Cokroaminoto 1 Banjarnegara, 

sehingga sekolah dapat menentukan solusi maupun tindak lanjut yang 

akan dilakukan oleh pihak sekolah. 

c. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi 

ketika ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Sehingga nantinya dapat 

melengkapi kekurangan dalam penelitian ini. 

E. Batasan Istilah 

Penjelasan istilah perlu ada dalam penelitian supaya tidak menimbulkan 

perbedaan pengertian. Batasan istilah yang digunakan diambil dari pendapat 

beberapa pakar dalam bidangnya. Sebagian juga ditentukan oleh peneliti 

dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang 

perlu dijelaskan adalah sebagai berikut. 

1. Nilai-Nilai Kesejarahan 

Menurut Sumantri dalam Gunawan (2012:31), nilai adalah hal yang 

terkandung dalam diri (hati nurani) manusia yang lebih memberi dasar pada 

prinsip akhlak yang merupakan dasar dari keindahan dan efisiensi atau 

keutuhan kata hati. Richard Eyre dan Linda dalam Gunawan (2012:31) 
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menyebutkan bahwa nilai yang benar dan diterima secara universal adalah 

nilai yang menghasilkan suatu perilaku dan perilaku itu berdampak positif, 

baik bagi yang menjalankan maupun bagi orang lain. Kesejarahan menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemdikbud.go.id) berarti hal atau 

yang berhubungan dengan sejarah. Berdasarkan beberapa pendapat 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian nilai kesejarahan adalah hal-

hal atau segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah yang memberikan 

dasar bagi manusia dalam bertindak dan berperilaku tentang sesuatu yang 

baik. 

2. Organisasi Syarikat Islam 

Syarikat Islam yang dimaksudkan oleh peneliti adalah sejak SDI 

sampai bubarnya SI. Aspek yang lebih ditekankan dalam penelitian ini 

adalah perjuangannya. Peneliti mengartikan bahwa perjuangan adalah suatu 

usaha untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan menempuh cara-cara 

tertentu meliputi fisik dan non fisik atau melalui organisasi. Perjuangan 

organisasi Syarikat Islam berarti suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu 

yang dilakukan orang-orang melalui organisasi Syarikat Islam dan 

Cokroaminoto, atau suatu usaha yang dilakukan oleh Syarikat Islam dan 

Cokroaminoto untuk mencapai tujuannya. 

3. Pendidikan Sejarah 

Kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu paedagagos yang 

berarti pergaulan dengan anak-anak. Paedagagos berasal dari kata paedos

(anak) dan agoge (saya membimbing, memimpin). Pedadog (pendidik atau 
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ahli didik) ialah seseorang yang tugasnya membimbing anak. Pekerjaan 

membimbing disebut pedagogis. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke 

dalam bahasa Inggris yaitu education yang berarti pengembangan atau 

bimbingan (Purwanto, 2009:3). 

Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajara yang berarti 

pohon, syajara an-nasab yang berarti pohon silsilah. Menurut bahasa 

Inggris yaitu history berarti masa lalu, bahasa Latin yaitu Historia, dan 

bahasa Yunani yaitu Istor berarti orang pandai (Kuntowijoyo, 2005:1). 

Menurut Subagyo (2013:1-4), sejarah adalah ilmu tentang manusia, 

manusia dalam lingkup waktu, manusia dalam lingkup ruang, dialog antara 

peristiwa masa lampau dan perkembangan ke masa depan, serta cerita 

tentang perkembangan kesadaran manusia baik dari aspek individual 

maupun kolektif. Berdasarkan beberapa tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan sejarah adalah proses membimbing melalui penanaman dan 

pengembangan supaya anak dapat membedakan hal baik dan hal buruk 

tentang gambaran masa lalu manusia dan sekitarnya secara ilmiah dan 

lengkap melalui proses manajemen dalam dunia pendidikan meliputi 

pembelajaran, kurikulum, media, sumber atau bahan ajar, serta syarat-syarat 

lain yang harus dipenuhi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Deskripsi Teoretis 

Bagian ini menjelaskan deskripsi secara konseptual terkait konsep judul 

yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Adapun deskripsi teoretis dari 

konsep judul dijelaskan sebagai berikut. 

1. Pemahaman Siswa 

Pemahaman siswa bukan hanya terkait pengertian saja, melainkan 

juga meliputi kategori, indikator, dan faktor-faktor yang dijelaskan sebagai 

berikut. 

a. Pengertian pemahaman siswa 

Menurut Purwanto (2009:44-45), pemahaman adalah tingkat 

kemampuan yang mengharapkan seseorang tidak hanya mampu untuk 

menghafal secara verbalistis tetapi mampu untuk memahami konsep 

dari masalah atau fakta yang ditanyakan. Kata kerja operasional untuk 

pemahaman adalah membedakan, mengubah, mempersiapkan, 

menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, 

mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, 

dan mengambil kesimpulan. Menurut Bloom dalam Sagala (2003: 33), 

pemahaman adalah kemampuan menangkap makna atau arti. 

Kemampuan pemahaman ini dapat dilihat apabila seseorang mampu 
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untuk menguraikan isi dari pokok suatu bacaan, dapat mengubah data 

yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.  

b. Kategori pemahaman siswa 

Sudjana (2009:24) mengelompokkan pemahaman ke dalam tiga 

kategori yaitu sebagai berikut. 

1) Tingkat rendah yaitu pemahaman terjemahan. Pemahaman 

terjemahan adalah kesanggupan memahami makna yang terkandung 

di dalamnya. 

2) Tingkat kedua yaitu pemahaman penafsiran. Pemahaman penafsiran 

adalah kesanggupan menghubungkan bagian-bagian terdahulu 

dengan yang diketahui berikutnya, menghubungkan beberapa 

bagian dari grafik dengan kejadian, serta mampu membedakan yang 

pokok dengan yang bukan pokok. 

3) Tingkat ketiga atau tingkat tinggi yaitu pemahaman ekstrapolasi. 

Pemahaman ekstrapolasi adalah mampu melihat sesuatu di balik 

yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi, serta 

dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, 

ataupun masalahnya. 

c. Indikator pemahaman siswa 

Menurut Wina Sanjaya (2008:45), pemahaman memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut. 

1) Pemahaman tidak hanya sekedar mengetahui. Pemahaman lebih 

tinggi tingkatnya dari pengetahuan. Jika pengetahuan siswa hanya 
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sebatas mengetahui kulit dari suatu fakta, maka pemahaman lebih 

tinggi yaitu memahami fakta dan makna di balik fakta tersebut. 

2) Pemahaman tidak hanya tentang mengingat. Pemahaman bukan 

hanya sekedar mengingat fakta, melainkan berkenaan dengan 

menjelaskan makna atau suatu konsep. Mengingat fakta dilakukan 

dengan satu tahap berpikir. Hal tersebut berbeda dengan 

menjelaskan makna yang melalui rangkaian berpikir hingga 

seseorang memahaminya. 

3) Siswa dapat mendeskripsikan atau mampu menerjemahkan suatu 

permasalahan. Kemampuan mendeskripsikan dan menerjemahkan 

suatu permasalahan menandakan seseorang telah mengetahui 

masalah dan kemudian mencoba mengolahnya sehingga tercipta 

sebuah makna. 

4) Siswa mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara verbal. Setelah 

mendeskripsikan suatu permasalahan dengan bahasa sendiri, tahap 

selanjutnya yaitu menerjemahkan. Permasalahan yang sudah 

diketahui maknanya kemudian berusaha dipahami latarnya, arahnya, 

pola-polanya sehingga menjadi suatu penafsiran. 

5) Siswa mampu mencapai ekstrapolasi, mampu membuat estimasi. 

Tahapan akhir ini memungkinkan seseorang untuk menindaklanjuti 

pemahaman yang sudah dia dapatkan. Tindak lanjut tersebut 

menjadi cerminan sejauh mana seseorang mampu menerapkan 

pemahamannya dalam kehidupannya. 
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d. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang 

atau siswa dijelaskan sebagai berikut. 

1) Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri 

seseorang, dengan kata lain yaitu intelegensi. Cepat tidaknya atau 

terpecahkan tidaknya suatu permasalahan seseorang dipengaruhi 

oleh kemampuan intelegensinya. Dilihat dari intelegensinya, 

seseorang dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu kategori 

standar dan kategori di luar standar. Pada kondisi standar, seseorang 

dapat dikatakan pandai atau bodoh. Pada kondisi di luar standar, 

seseorang dapat dikatakan genius atau idiot (Purwanto, 2007:52).  

Penentuan intelegensi sebagai faktor internal yang 

mempengaruhi pemahaman seseorang didasari oleh beberapa hal. 

Proses pemahaman sendiri dimulai ketika seseorang berpikir. 

Berpikir adalah salah satu bentuk reaksi pribadi manusia yang 

menimbulkan penemuan dan mengarahkan kepada suatu tujuan. 

Berpikir juga ditujukan untuk menemukan pemahaman atau 

pengertian yang dikehendaki. Berdasarkan pendapat tersebut, 

intelegensi dapat dikatakan mempengaruhi pemahaman siswa. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri pribadi. Salah satu 

faktor eksternal yang mempengaruhi pemahaman tersebut adalah 



17 

pihak atau orang lain yang menyampaikan suatu materi. Jika cara 

penyampaiannya baik dan sesuai, maka orang akan lebih mudah 

memahami materi yang disampaikan tersebut. Begitu juga 

sebaliknya. Pihak lain bukanlah satu-satunya faktor eksternal yang 

dapat mempengaruhi pemahaman seseorang. Beberapa faktor 

eksternal yang lain yaitu kondisi di sekitar diri pribadi saat 

memahami materi dan tingkat kesulitan atau kerumitan materi atau 

permasalahan yang dipahami. Semakin nyaman kondisi di sekitar 

diri pribadi, maka semakin besar kemungkinan seseorang akan 

memahami sesuatu. Begitu juga sebaliknya. Semakin sulit dan rumit 

materi yang akan dipahami, memungkinkan seseorang semakin 

lambat untuk memahami sesuatu. Begitu sebaliknya. 

2. Pendidikan Karakter (Melalui Nilai-Nilai Kesejarahan) dalam Pendidikan 

Sejarah 

Pendidikan karakter dalam pendidikan sejarah bukan hanya terkait 

pengertian saja, melainkan juga meliputi tujuan, cakupan, dan pendidikan 

nilai karakter dalam pembelajaran sejarah yang dijelaskan sebagai berikut. 

a. Pengertian pendidikan karakter 

Lickona dalam Samani (2011:44) mendefinisikan pendidikan 

karakter sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu 

seseorang memahami, peduli, dan bertindak dengan landasan inti nilai-

nilai etis. Secara sederhana dia mendefinisikan pendidikan karakter 

sebagai upaya yang dirancang secara sengaja untuk memperbaiki 
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karakter para siswa. Mengacu pada definisi tentang pendidikan dan 

karakter, secara sederhana dapat diartikan bahwa pendidikan karakter 

adalah upaya sadar yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang 

(pendidik) untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter pada 

seseorang yang lain (peserta didik). Tujuannya adalah memberikan 

pencerahan agar peserta didik mengetahui, berpikir, dan bertindak 

secara bermoral dalam menghadapi permasalahan dan kehidupan 

sehari-hari. Menurut Lickona dalam Samani (2011:50), pendidikan 

karakter mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan 

(knowing the good), mencintai kebaikan (desiring the good), dan 

melakukan kebaikan (doing the good). 

b. Tujuan pendidikan karakter 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian 

pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, 

terpadu, dan seimbang. Pendidikan karakter pada intinya bertujuan 

untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulai, 

bermoral, toleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang 

dinamis, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan Pancasila (Samani, 2011:52). 

Melalui pendidikan karakter, peserta didik diharapkan mampu 

secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, 
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mengkaji dan menginternalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia 

sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Pendidikan karakter 

melibatkan aspek teori pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan 

tindakan (action). Thomas Lickona mengatakan bahwa tanpa ketiga 

aspek tersebut dan tanpa dilakukan secara sistematis serta berkelanjutan, 

pendidikan karakter tidak akan efektif. 

c. Cakupan pendidikan karakter 

Pendidikan bagi peserta didik dilaksanakan dengan maksud 

memfasilitasi mereka untuk menjadi orang yang memiliki kualitas 

moral, kewarganegaraan, kebaikan, kebiasaan, kesantunan, sikap kritis, 

kepatuhan, dan kehadirannya diterima masyarakat. Desain induk 

pendidikan karakter mengutarakan bahwa secara substantif pendidikan 

karakter mencangkup tiga nilai operatif (operative value) yang satu 

sama lain saling berkaitan. Tiga nilai tersebut meliputi pengetahuan 

tentang moral (moral knowing, aspek kognitif), perasaan berlandaskan 

moral (moral feeling, aspek afektif), dan perilaku berlandaskan moral 

(moral behavior, aspek psikomotor). 

Secara lebih jelas, Lickona menggambarkan cakupan pendidikan 

karakter dalam bagan berikut. 
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Gambar 2.1 Bagan Cakupan Pendidikan Karakter (Sumber: Samani, 

2011:50) 

d. Pendidikan karakter (melalui nilai-nilai kesejarahan) dalam 

pembelajaran sejarah 

Pembelajaran sejarah dalam proses implementasinya di kelas 

memuat nilai-nilai kesejarahan. Nilai-nilai kesejarahan ini berupa nilai-

nilai yang spesifik meliputi nilai-nilai khas tentang peristiwa masa lalu 

yang dilalui bangsa dan negara Indonesia. Aspeknya meliputi 1) 

identitas atau biografi dari suatu tokoh atau kelompok tokoh, 2) 

kronologi dari peristiwa berkaitan dengan tokoh, 3) peran dari suatu 

tokoh atau peristiwa sejarah, 4) nilai-nilai karakter dari suatu tokoh atau 

peristiwa sejarah, serta 5) warisan terkait tokoh atau peristiwa sejarah. 

Pembelajaran sejarah juga memuat nilai-nilai karakter yang merupakan 

bagian dari nilai-nilai kesejarahan. Nilai tersebut terdapat dalam 
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Kompetensi Inti maupun Kompetensi Dasar kurikulum pembelajaran 

sejarah. 

Pembelajaran sejarah memiliki peran penting terhadap 

pembangunan karakter melalui nilai-nilai kesejarahan dalam materi-

materinya. Secara sederhana, nilai karakter dapat maknai sebagai nilai 

dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena 

pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang 

membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan 

perilakunya dalam kehidupan sehari-hari (Samani, 2011:43). Menurut 

Michael Novak dalam Lickona (2012:81), karakter merupakan 

campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh 

tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan orang 

berakal sehat yang ada dalam sejarah. 

Nilai-nilai karakter dalam pembelajaran sejarah meliputi nilai 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab (Samani, 2011:52). 

Berdasarkan delapan belas nilai karakter yang ada, dikerucutkan 

menjadi lima nilai karakter utama atau biasa disebut Penguatan 

Pendidikan Karakter. 

Menurut Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK), PPK adalah gerakan pendidikan di bawah 
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tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta 

didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga 

dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan 

masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM). Terdapat lima nilai karakter utama yang menjadi prioritas 

pengembangan gerakan PPK yaitu religius, nasionalisme, integritas, 

kemandirian, dan kegotongroyongan. Kelima nilai karakter tersebut 

dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. 

1) Nilai karakter religius mencerminkan keimanan terhadap Tuhan 

yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan 

ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan 

agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama dan kepercayaan lain, serta hidup rukun dan damai 

dengan pemeluk agama lain.  

2) Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan 

yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa, serta menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

3) Adapun nilai karakter integritas merupakan perilaku yang 

didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, pekerjaan, serta 
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memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan 

moral.  

4) Nilai karakter mandiri merupakan perilaku tidak bergantung pada 

orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk 

merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita.  

5) Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai 

semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan 

bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, serta memberi 

pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. 

Melalui pembelajaran sejarah, nilai-nilai karakter, keteladanan, 

dan kepahlawanan dapat ditransmisikan kepada peserta didik. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai itu akan selalu ada dalam pendidikan 

sejarah. Satu tokoh penting yang memiliki peran penting dalam sejarah 

adalah Syarikat Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari 

(2016:107) mengungkapkan bahwa pemikiran Cokroaminoto dalam 

Syarikat Islam memiliki relevansi terhadap pendidikan bagi masyarakat 

saat ini. Ada nilai-nilai yang dapat diteladani seperti patriotisme, 

kesediaan berkorban, kepahlawanan, dan semangat tidak kenal 

menyerah. Hal ini senada dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Daulay (1997:21) bahwa Syarikat Islam merupakan tokoh sejarah 

yang memiliki andil dalam pembentukan sejarah Indonesia modern. 
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3. Pembelajaran Sejarah tentang Organisasi Syarikat Islam 

Pembelajaran sejarah bukan hanya terkait pengertian saja, melainkan 

juga meliputi tujuan, komponen, dan ruang lingkup pembelajaran sejarah 

tentang Syarikat Islam yang dijelaskan sebagai berikut. 

a. Pengertian pembelajaran sejarah 

Menurut Hamalik (2011:57), pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Manusia yang terlibat dalam sistem 

pembelajaran terdiri atas peserta didik, guru, dan tenaga lainnya. 

Materialnya, meliputi buku-buku, papan tulis, fotografi, slide, serta 

audio dan visual. Fasilitas dan perlengkapan terdiri atas ruang kelas, 

pelengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan 

penyampaian informasi, praktik, belajar, serta ujian. 

Sejarah menurut Subagyo (2013:1-4) adalah ilmu tentang 

manusia, manusia dalam lingkup waktu, manusia dalam lingkup ruang, 

dialog antara peristiwa masa lampau dan perkembangan ke masa depan, 

serta cerita tentang perkembangan kesadaran manusia baik dari aspek 

individual maupun kolektif. Berdasarkan uraian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran sejarah adalah suatu kombinasi usaha 

yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas dan 

perlengkapan, serta prosedur yang saling mempengaruhi untuk 

memahami suatu ilmu yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian 



25 

yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia yang 

berpengaruh pada masa sekarang dan masa depan. 

b. Tujuan pembelajaran sejarah (sesuai Permendikbud) 

Pembelajaran sejarah bertujuan memberikan pengetahuan fakta 

sejarah yang harus diketahui oleh setiap warga negara Indonesia sesuai 

tingkat pendidikannya. Pengetahuan fakta adalah dasar pengertian dan 

penghayatan sejarah. Pengetahuan fakta bukanlah sekedar rangkaian 

peristiwa sejarah melainkan pengetahuan mengenai hubungan kausal.  

Tujuan pembelajaran sejarah menurut Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) dalam Kurikulum 2013 mata pelajaran 

Sejarah SMA/MA bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut. 

1) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mengenai 

perjalanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia serta dunia. 

2) Mengembangkan rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan penghargaan 

terhadap hasil dan prestasi bangsa di masa lalu. 

3) Membangun kesadaran tentang konsep ruang dan waktu dalam 

berpikir kesejarahan. 

4) Mengembangkan kemampuan berpikir sejarah (historical thinking), 

keterampilan sejarah (historycal skills), dan wawasan terhadap isu 

sejarah (historical issues), serta menerapkannya dalam kehidupan. 

5) Mengembangkan perilaku yang didasarkan pada nilai dan moral 

yang mencerminkan karakter diri, masyarakat, dan bangsa. 
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6) Menanamkan sikap berorientasi kepada masa kini dan masa depan. 

7) Memahami dan mampu menangani isu-isu kontroversial untuk 

mengkaji permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. 

8) Mengembangkan pemahaman internasional dan menelaah 

fenomena aktual dan global. 

c. Komponen dalam pembelajaran sejarah 

Komponen dalam pembelajaran sejarah di sini meliputi materi 

sejarah, siswa, guru, dan media yang dijelaskan sebagai berikut. 

1) Materi pembelajaran sejarah sebagai syarat utama. Materi harus 

memiliki kriteria dan syarat yang baik seperti mengandung nilai-

nilai kepahlawanan, memuat khazanah mengenai peradaban bangsa-

bangsa, menanamkan kesadaran persatuan, mengandung ajaran 

moral dan kearifan, serta menanamkan dan mengembangkan sikap 

bertanggung jawab. 

2) Siswa sebagai subjek utama pendidikan. Siswa memegang peran 

yang sangat penting dan strategis. Siswa yang belajar sejarah 

diharapkan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tujuan di 

atas. Mereka akan menjadi sosok yang unik dan luhur dalam 

penampilan, bicara, pergaulan, ibadah, hak dan tanggung jawab, 

pola hidup, kepribadian, watak, semangat, dan cita-cita serta 

aktivitas sehari-hari. 

3) Guru sebagai pemegang amanah pembelajaran sejarah. Guru 

haruslah orang yang memiliki pribadi profesional. Hal tersebut 



27 

merupakan konsekuensi logis, karena dialah figur siswa. Ketika 

guru dapat mencontohkan perilaku yang baik, secara bawah sadar 

siswa akan melakukan hal yang sama pula. 

4) Media sebagai penunjang. Media merupakan sesuatu yang bersifat 

menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan 

kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses 

belajar pada dirinya. Penggunaan media secara kreatif oleh pendidik 

akan meningkatkan performance mereka sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. Adapun fungsi media yaitu penyaji stimulus, 

informasi, dan sikap. 

d. Ruang lingkup pembelajaran sejarah tentang organisasi Syarikat Islam 

Mata pelajaran sejarah untuk SMA meliputi aspek-aspek 1) 

prinsip dasar ilmu sejarah, 2) peradaban awal masyarakat dunia dan 

Indonesia, 3) perkembangan negara-negara tradisional di Indonesia, 4) 

Indonesia pada masa penjajahan, 5) pergerakan kebangsaan, serta 6) 

proklamasi dan perkembangan negara kebangsaan Indonesia. Penelitian 

ini lebih memfokuskan pada materi tentang organisasi Syarikat Islam 

pada sub bab pergerakan nasional atau kebangsaan ditambah dengan 

materi muatan lokal Sejarah Perjuangan Syarikat Islam di SMA 

Cokroaminoto 1 Banjarnegara.  

Berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 24 tahun 2016, 

zaman pergerakan nasional masuk ke dalam Sejarah Indonesia kelas XI 

SMA Kompetensi Dasar (KD) 3.3 yaitu menganalisis dampak politik, 
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budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa 

Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) dalam kehidupan bangsa 

Indonesia masa kini. Materi tetap menyinggung organisasi pergerakan 

meskipun tidak dijelaskan dalam bab khusus. Hal tersebut cukup 

berbeda dengan pelajaran Sejarah kelas XI SMA yang terletak pada 

Kompetensi Dasar 3.7. Isinya yaitu menganalisis respons bangsa 

Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik 

(organisasi pergerakan), ekonomi (bentuk perlawanan terhadap praktik 

monopoli), sosial-budaya (karya seni dan sastra), dan pendidikan 

(Taman Siswa, Kayu Tanam). Syarikat Islam dikenal sebagai organisasi 

pergerakan nasional seperti organisasi lainnya meliputi Budi Utomo, 

Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya. Pembelajaran sejarah 

tentang Syarikat Islam, sebagian besar materi akan membahas tokohnya, 

awal mula pendiriannya, perkembangannya, peran atau pencapaiannya, 

serta konflik-konflik yang ada di dalamnya. 

4. Teori yang Mendukung 

Menurut Marx dan Gordon dalam Moleong (2009:57), teori adalah 

aturan yang menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang 

berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah yang terdiri atas representasi 

simbolik dari 1) hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-

kejadian (yang dapat diukur), 2) mekanisme atau struktur yang diduga 

mendasari hubungan-hubungan demikian, dan 3) hubungan-hubungan yang 

disimpulkan serta manifestasi hubungan empiris secara langsung. Adapun 
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fungi teori antara lain menyistematiskan penemuan-penemuan penelitian, 

membuat ramalan atas dasar penemuan, dan menyajikan penjelasan serta 

menjawab pertanyaan mengapa (Snelbecker dalam Moleong, 2009:57-58). 

Peneliti dalam penelitian menganut aliran behaviorisme. Teori belajar 

behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berliner 

tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Adapun 

beberapa asumsi dasar terkait behaviorisme antara lain: 

1. Perilaku orang sebagian besar merupakan hasil dari pengalaman mereka 

dengan stimulus-stimulus lingkungan. 

2. Belajar dapat digambarkan dalam kerangka asosiasi di antara peristiwa-

peristiwa yang dapat diamati yaitu asosiasi antara stimulus dan respons 

3. Belajar melibatkan perubahan perilaku. 

4. Belajar cenderung terjadi ketika stimulus dan respons muncul dalam 

waktu yang berdekatan. 

5. Banyak spesies hewan, termasuk manusia, belajar dengan cara-cara 

yang sama (Ormrod, 2008:423). 

Salah satu penganut aliran behaviorisme adalah Thorndike. Teori 

belajar menurut Thorndike mengatakan bahwa adanya sebuah proses 

interaksi antara stimulus dan respons dalam proses belajar mengajar. 

Stimulus adalah segala sesuatu yang dapat merangsang terjadinya proses 

belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap 

melalui alat indra. Respons adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik 
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ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, dan gerakan atau 

tindakan. 

Teori lain yang berkaitan dengan penelitian ini adalah teori habitus 

yang disampaikan oleh Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu dalam Burke 

(2001:179-181), habitus terdiri dari sejumlah disposisi, skema tindakan, 

atau persepsi yang individu dapatkan melalui pengalaman bermasyarakat. 

Melalui pengalaman tersebut, setiap individu secara perlahan-lahan 

menyatukan sejumlah cara berpikir, cara merasakan, dan cara beraksi yang 

akan terlihat secara nyata dalam waktu lama. Habitus sendiri tidak terbentuk 

secara tiba-tiba tetapi melalui proses panjang berupa pengalaman-

pengalaman individu ketika berinteraksi dengan dunia sosial.  

Bourdieu menyampaikan bahwa habitus dibangun melalui proses 

pendidikan meliputi pendidikan keluarga, pendidikan sosial dan pendidikan 

sekolah. Sesungguhnya Habitus akan menuntun individu untuk 

memproduksi kembali secara otomatis apa yang telah diterima sebelumnya. 

Habitus bukan merupakan kebiasaan yang dilakukan tanpa sengaja, 

melainkan dipikirkan atau diolah terlebih dahulu. Habitus bisa disamakan 

dengan grammar dalam kebahasaan. Melalui grammar yang dipelajari, 

individu dapat memproduksi kalimat-kalimat yang tak terbatas untuk 

menghadapi semua situasi dengan tidak mengulangi kalimat yang sama 

secara terus menerus. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Syarikat Islam merupakan organisasi yang tidak dapat dilepaskan dari 

sejarah pergerakan nasional. Kiprah dan perjuangannya telah tercatat dalam 

sejarah Indonesia. Terkait dengan kiprahnya, sudah banyak penelitian terkait 

organisasi Syarikat Islam. Berikut ini adalah penelitian yang temanya hampir 

relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan. 

Penelitian pertama, merupakan karya Lutfiah Ayundasari (2018) dengan 

judul “Relevansi Nilai-Nilai Perjuangan KH. Masjkur dalam Pembelajaran 

Sejarah Berbasis Pendidikan Karakter bagi Siswa MA di Malang”. Pendekatan 

penelitian tersebut yaitu kualitatif. Hasilnya, kedekatan intelektual yang 

dibangun melalui kajian sejarah lokal mampu menumbuhkan kecintaan siswa 

terhadap sejarah. Selain itu, melalui contoh-contoh nyata perjuangan tokoh 

lokal dengan sikap mereka yang patriotik, nasionalis, dan agamis mampu 

memperkuat penanaman karakter sesuai tujuan kurikulum. Perjuangan KH. 

Masjkur dalam merintis, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan layak 

untuk dijadikan bagian dari kajian sejarah lokal Malang yang diintegrasikan 

pada standar kompetensi 3.7 Sejarah Peminatan kelas XI Kurikulum 2013 

khususnya untuk siswa Madrasah Aliyah. 

Penelitian kedua, merupakan karya Heru Arif Pianto dan Achmad Hozaini 

(2016) dengan judul “Model Internalisasi Nilai-Nilai Perjuangan Diponegoro 

dalam Membentuk Karakter Mahasiswa Sejarah di STKIP PGRI Pacitan”.

Pendekatan penelitian tersebut yaitu kualitatif historis. Hasilnya adalah 

kegiatan uji coba internalisasi nilai-nilai perjuangan Pangeran Diponegoro di 



32 

STKIP PGRI Pacitan dengan sasaran mahasiswa program studi Pendidikan 

Sejarah mendapat respons yang positif. Melalui strategi pembelajaran yang 

tidak menjenuhkan, kegiatan tersebut mampu menumbuhkan semangat dan 

kebanggaan kepada mahasiswa. 

Penelitian ketiga, merupakan karya Endang Solihati (2016) dengan judul 

“Pewarisan Nilai-nilai Perjuangan K.H Ahmad Sanusi dalam Pembelajaran 

Sejarah (Studi Naturalistik di MA Syamsul Ulum Kota Sukabumi)”. Penelitian

tersebut menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 1) nilai-nilai yang dapat dikembangkan dalam 

pembelajaran sejarah adalah nilai religius, nasionalisme, tradisi keilmuan, 

kepemimpinan, 2) pembelajaran sejarah berbasis biografi dikembangkan 

sebagai salah satu materi muatan lokal karena relevan dengan karakteristik 

sekolah, 3) pendidikan nilai perjuangan tersebut dilakukan dalam pembelajaran 

di kelas melalui diskusi dan presentasi, 4) pengetahuan dan pemahaman sejarah 

dari tokoh K.H Ahmad Sanusi dapat diterima dengan baik, siswa juga dapat 

menangkap nilai-nilai perjuangan K.H Ahmad Sanusi sebagai upaya untuk 

menumbuhkan nilai-nilai dalam diri peserta didik, 5) beberapa solusi dalam 

menghadapi kendala adalah pemberdayaan sumber lokal, mengalokasikan 

waktu yang sesuai, penggunaan metode yang bervariasi. 

Penelitian keempat, merupakan karya Tsabit Azinar Ahmad (2014) 

dengan judul “Kendala Guru dalam Internalisasi Nilai Karakter pada

Pembelajaran Sejarah”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kendala dalam 
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internalisasi nilai karakter itu. Kendala tersebut ditemui dalam aspek 

pemahaman guru, perilaku siswa, pelaksanaan pembelajaran, dan belum 

berkembangnya budaya sekolah yang mendukung pendidikan karakter. 

Berkembangnya globalisasi, terutama dalam hal teknologi informasi telah 

menyebabkan masyarakat yang memiliki logika materialistis dan bersifat 

pragmatis. Hal tersebut menjadi kendala yang sangat menghambat proses 

pendidikan karakter. Kendala dari aspek guru tampak dari adanya kesenjangan 

pemahaman guru tentang karakter dan pendidikan karakter itu sendiri. 

Berdasarkan segi materi, seharusnya guru menjadikan sejarah sebagai best 

practices tentang mana yang dapat ditiru dan mana yang tidak. Namun ketika 

suatu peristiwa banyak mengandung masalah negatif dan kontroversial, hal ini 

masih menjadi kendala. 

Penelitian kelima, merupakan karya Johan Setiawan dan Ranando Sofiyan 

Hadi (2018) dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Materi 

Sejarah Kebangkitan Nasional Indonesia”. Penelitian tersebut menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya penelitian menunjukkan nilai-nilai 

dalam pendidikan karakter yang meliputi religius, toleransi, jujur, disiplin, kerja 

keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, demokratis, cinta tanah air, kebangsaan, 

menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, sosial, dan tanggung jawab, mendapatkan respons positif. Materi 

sejarah kebangkitan nasional Indonesia berisi peristiwa penting yang 

berlangsung dari tahun 1908 hingga 1945. Nilai karakter dalam kebangkitan 

nasional tersebut diinternalisasikan ke sekolah dalam mata pelajaran sejarah. 
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Sehingga, siswa mampu menunjukkan watak dan martabat bangsa karena 

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. 

Penelitian keenam, merupakan karya Vera Yunita Sari, Holilulloh 

Halilulloh, dan Mohammad Mona Adha (2013) dengan judul “Pengaruh

Pemahaman Sejarah Perjuangan Bangsa terhadap Sikap Nasionalisme Pada 

Materi PKN”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif korelasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman sejarah perjuangan bangsa 

dengan sikap nasionalisme siswa kelas X di SMA PGRI Pekalongan Lampung 

Timur tahun pelajaran 2012/2013, lebih dominan pada kategori cukup paham. 

Hal tersebut disebabkan karena siswa cukup memahami sejarah perjuangan 

bangsa. Pengujian hipotesis kedua variabel yaitu pemahaman sejarah 

perjuangan bangsa terhadap sikap nasionalisme menunjukkan tingkat keeratan 

yang cukup tinggi, yaitu 𝑥2 = 20,89 (positif). Hal tersebut berarti semakin 

tinggi pemahaman siswa tentang sejarah perjuangan bangsa, maka semakin baik 

juga sikap nasionalismenya. Begitu juga sebaliknya. 

Penelitian ketujuh, merupakan karya Imam Anas Hadi (2012) yang 

berjudul “Implementasi Pemikiran H.O.S. Cokroaminoto tentang Pendidikan

Kebangsaan di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta”. Penelitian tersebut 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 

pendidikan kebangsaan yang dikehendaki oleh H.O.S. Cokroaminoto adalah 

cinta tanah air yaitu sekuat tenaga mengadakan pendidikan untuk menanamkan 

perasaan kebangsaan, memiliki keberanian, dan menanamkan sifat 

kemandirian. Pemikiran tersebut diimplementasikan di Universitas 
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Cokroaminoto Yogyakarta dalam tiga aspek yaitu dasar, tujuan, dan prinsip. 

Perwujudannya ada dalam bentuk visi dan misi universitas, dimasukkannya 

pada kurikulum pengajaran yang terjadwal sebagai mata kuliah ke-Syarikat 

Islaman, didirikannya Resimen Mahasiswa Mahakarta Satuan Cakra Yudha 

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, serta memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa yang beragama lain untuk belajar di Universitas Cokroaminoto 

Yogyakarta. Secara lebih lanjut, penelitian terdahulu dirangkum dalam tabel 

sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Metode Hasil 

1 Lutfiah 

Ayundasari 

(2018) 

Relevansi Nilai-

Nilai Perjuangan 

KH. Masjkur 

dalam 

Pembelajaran 

Sejarah Berbasis 

Pendidikan 

Karakter bagi 

Siswa MA di 

Malang 

Kualitatif 

deskriptif 

Contoh-contoh nyata 

perjuangan tokoh 

lokal dengan sikap 

mereka yang 

patriotik, nasionalis, 

dan agamis mampu 

memperkuat 

penanaman karakter 

sesuai tujuan 

kurikulum. 

2 Heru Arif 

Pianto dan 

Achmad 

Hozaini 

(2016) 

Model Internalisasi 

Nilai-Nilai 

Perjuangan 

Diponegoro dalam 

Membentuk 

Karakter 

Mahasiswa Sejarah 

di STKIP PGRI 

Pacitan 

Kualitatif 

Historis 

Kegiatan uji coba 

internalisasi nilai-

nilai perjuangan 

Pangeran 

Diponegoro dengan 

sasaran mahasiswa 

mendapat respons 

yang positif. 

3 Endang 

Solihati 

(2016) 

Pewarisan Nilai-

nilai Perjuangan 

K.H Ahmad 

Sanusi dalam 

Pembelajaran 

Sejarah (Studi 

Naturalistik di MA 

Kualitatif 

naturalistik 

Pengetahuan dan 

pemahaman sejarah 

dari tokoh K.H 

Ahmad Sanusi dapat 

diterima dengan 

baik, siswa 

menangkap nilai-
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Syamsul Ulum 

Kota Sukabumi) 

nilai perjuangan K.H 

Ahmad Sanusi. 

4 Tsabit 

Azinar 

Ahmad 

(2014) 

Kendala Guru 

dalam Internalisasi 

Nilai Karakter 

pada Pembelajaran 

Sejarah 

Kualitatif 

Deskriptif 

Ada beberapa 

kendala dalam 

internalisasi nilai 

karakter dalam 

aspek pemahaman 

guru, perilaku siswa, 

pelaksanaan, dan 

budaya sekolah 

5 Johan 

Setiawan 

dan 

Ranando 

Sofiyan 

Hadi 

(2018) 

Nilai-Nilai 

Pendidikan 

Karakter dalam 

Materi Sejarah 

Kebangkitan 

Nasional Indonesia 

Kualitatif 

Deskriptif 

Nilai-nilai dalam 

pendidikan karakter 

yang meliputi 

delapan belas nilai 

karakter 

mendapatkan 

respons positif. 

6 Vera 

Yunita Sari, 

Holilulloh 

Halilulloh, 

dan 

Mohammad 

Mona Adha 

(2013) 

Pengaruh 

Pemahaman 

Sejarah Perjuangan 

Bangsa terhadap 

Sikap 

Nasionalisme Pada 

Materi PKN 

Kuantitatif 

Korelasi 

Pemahaman sejarah 

perjuangan bangsa 

dengan sikap 

nasionalisme siswa 

kelas X lebih 

dominan pada 

kategori cukup 

paham. 

7 Imam Anas 

Hadi 

(2012) 

Implementasi 

Pemikiran H.O.S. 

Cokroaminoto 

tentang Pendidikan 

Kebangsaan di 

Universitas 

Cokroaminoto 

Yogyakarta 

Kualitatif 

Deskriptif 

Pemikiran H.O.S. 

Cokroaminoto 

diimplementasikan 

dalam tiga aspek 

yaitu dasar, tujuan, 

dan prinsip, serta 

mendapatkan 

respons positif. 

(Sumber: Analisis penelitian terdahulu) 

Berdasarkan kajian-kajian penelitian (dalam Tabel 2.1) tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa penelitian pemahaman siswa tentang nilai-nilai karakter 

perjuangan organisasi Syarikat Islam di SMA Cokroaminoto 1 Banjarnegara 

belum pernah dilakukan. Kebanyakan kajian atau penelitian terdahulu hanya 

membahas mengenai nilai-nilai karakter saja dan memisahkannya dengan 
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pemahaman siswa. Para peneliti di atas juga tidak pernah menggunakan SMA 

Cokroaminoto 1 Banjarnegara sebagai lokasi penelitian dalam penelitian 

tersebut. Kajian-kajian di atas menguatkan asumsi bahwa pentingnya kajian 

terharap nilai-nilai perjuangan organisasi Syarikat Islam di lingkungan 

pendidikan SMA Cokroaminoto 1 Banjarnegara. Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek pemahaman siswa 

tentang nilai-nilai karakter perjuangan organisasi Syarikat Islam di SMA 

Cokroaminoto 1 Banjarnegara. 

C. Kerangka Berpikir 

Peneliti berusaha mengkaji pemahaman siswa tentang nilai-nilai 

kesejarahan organisasi Syarikat Islam di SMA Cokroaminoto 1 Banjarnegara. 

Hal tersebut berdasarkan pada begitu kuatnya peran Syarikat Islam bagi bangsa 

Indonesia, masyarakat Banjarnegara, dan SMA Cokroaminoto 1 Banjarnegara. 

Hal yang perlu digarisbawahi pertama adalah peran guru yang sangat 

diperhitungkan. Guru perlu menyampaikan transfer of value bukan hanya 

transfer of knowledge. Peran guru adalah menyampaikan pembelajaran sejarah. 

Di SMA Cokroaminoto 1 Banjarnegara, pembelajaran tentang organisasi 

Syarikat Islam dilakukan melalui materi pelajaran Sejarah Indonesia dan 

muatan lokal Sejarah Perjuangan Syarikat Islam atau ke-SI-an. Penyampaian 

materi sejarah tentang organisasi Syarikat Islam juga dikaitkan dengan 

kehidupan masa kini. Sehingga, ada relevansi antara pembelajaran sejarah dan 

penyampaian nilai-nilai kesejarahan. Materi sejarah, muatan lokal ke-SI-an, dan 
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relevansinya kemudian dikaitkan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi dalam pembelajaran. Ketiga aspek tersebut turut mempengaruhi 

keberlangsungan pembelajaran. Hambatan-hambatan juga akan mempengaruhi 

pelaksanaan ketiga aspek tersebut. 

Terlepas dari hambatan yang pasti ada dalam pembelajaran sejarah, materi 

sejarah memiliki nilai-nilai kesejarahan yang terkandung di dalamnya. Di SMA 

Cokroaminoto 1 Banjarnegara, nilai-nilai kesejarahan yang dimaksudkan 

adalah nilai-nilai kesejarahan organisasi Syarikat Islam. Nilai-nilai kesejarahan 

dalam materi sejarah tersebut kemudian berkembang menjadi nilai-nilai 

karakter. Nilai karakter merupakan bagian dari tujuan terlaksananya Kurikulum 

2013, sebagaimana ditekankan di dalam Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi 

Dasar (KD). Guru dalam pembelajaran sejarah diharapkan mampu menyisipkan 

pendidikan karakter melalui nilai-nilai kesejarahan organisasi Syarikat Islam 

serta mengaitkannya dengan kehidupan saat ini. Harapannya, siswa dapat 

memahami nilai-nilai kesejarahan organisasi Syarikat Islam. Jika transmisi nilai 

dan pemahaman nilai-nilai kesejarahan organisasi Syarikat Islam tersebut 

belum berhasil, maka kewajiban guru adalah terus berusaha untuk menanamkan 

pendidikan karakter melalui nilai-nilai kesejarahan organisasi Syarikat Islam. 

Secara lebih jelas, kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan 

dalam bagan sebagai berikut. 
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Pemahaman Siswa tentang Nilai-Nilai 

Kesejarahan Organisasi Syarikat Islam (Sumber: Analisis teori) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman siswa tentang nilai-

nilai kesejarahan organisasi Syarikat Islam di SMA Cokroaminoto 1 

Banjarnegara, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut. 

1. Pemahaman siswa meliputi indikator identitas pendiri, keluarga pendiri, 

pendidikan pendiri, karier pendiri, pengetahuan umum, peristiwa-peristiwa, 

peran-peran, nilai-nilai karakter, serta warisan Syarikat Islam, belum 

optimal. Siswa belum tentu memahami nilai-nilai kesejarahan Syarikat 

Islam yang diambil dari biografinya meskipun sekolah tersebut berlabel 

Syarikat Islam. Pemahaman siswa juga tidak bisa digeneralisasikan masuk 

dalam kategori tertentu karena tingkat pemahaman setiap siswa berbeda-

beda. 

2. Implementasi pemahaman siswa tentang nilai-nilai kesejarahan organisasi 

Syarikat Islam di SMA Cokroaminoto 1 Banjarnegara masih kurang. Siswa 

dalam jangka waktu tertentu juga tidak menunjukkan perubahan perilaku 

yang dominan. Siswa yang tahu atau paham terhadap nilai-nilai kesejarahan 

belum tentu siswa mengimplementasikannya. Begitu juga sebaliknya. 

Beberapa siswa sudah mengimplementasikannya, namun tidak sadar karena 

belum memahami nilai-nilai tersebut. Implementasi siswa muncul dari 

pemahaman, sedangkan pemahaman muncul dari pembiasaan.  
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3. Siswa menemui kendala yang cukup banyak dalam memahami nilai-nilai 

kesejarahan organisasi Syarikat Islam di SMA Cokroaminoto 1 

Banjarnegara. Di sisi pembelajaran, siswa terkendala dengan metode 

pembelajaran yang monoton, jam pelajaran ke-SI-an yang kurang, dan kelas 

yang sering kosong. Di sisi fasilitas, siswa terkendala dengan proyektor 

yang tidak memadai, ketiadaan buku-buku referensi Syarikat Islam, dan 

ketiadaan media-media penunjang ke-SI-an. Di sisi guru, siswa terkendala 

dengan ketiadaan guru lulusan asli pendidikan sejarah, ketiadaan guru 

sejarah yang memahami karakter siswa, dan ketiadaan guru sejarah sebagai 

mood maker. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, peneliti memberikan beberapa 

saran sebagai berikut. 

1. Siswa diharapkan tidak mengulangi bolos sekolah dan pulang sekolah 

sebelum waktunya. Siswa juga diharapkan membaca referensi sebelum 

memulai pembelajaran ke-SI-an. Selain itu, siswa diharapkan menghafal 

dan memahami biografi Syarikat Islam dan perkembangannya. Siswa juga 

diharapkan menyukseskan kegiatan atau kebudayaan sekolah yang 

mencerminkan nilai-nilai ke-SI-an. 

2. Guru diharapkan membuat RPP sesuai dengan aturan terbaru dan 

menyisipkan nilai-nilai karakter ke-SI-an. Guru juga diharapkan melakukan 

presensi secara teratur agar mudah dalam memantau kedisiplinan dan 
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perkembangan siswa. Selain itu, guru diharapkan sering melaksanakan 

evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dan solusi yang harus 

dilaksanakan. Guru juga diharapkan menerapkan beberapa model 

pembelajaran yang variatif agar memacu respons siswa. Guru diharapkan 

mengutamakan kepentingan atau tugas mengajar apabila kepentingan lain 

tidak mendesak. 

3. Sekolah diharapkan menghadirkan guru sejarah yang merupakan lulusan 

pendidikan sejarah sehingga pembelajaran lebih optimal. Sekolah juga  

diharapkan merealisasikan jam pelajaran ke-SI-an yang seharusnya dua jam 

pelajaran dalam seminggu. Selain itu, sekolah diharapkan merealisasikan 

buku pegangan materi ke-SI-an untuk guru dan siswa. Sekolah juga 

diharapkan memunculkan nilai-nilai khas ke-SI-an dalam bentuk buku 

referensi, poster-poster, ataupun foto pahlawan terkait SI di lingkungan 

sekolah. Sekolah diharapkan menambah fasilitas proyektor guna menunjang 

pembelajaran. Sekolah diharapkan memiliki standar lulusan khusus untuk 

anak Cokroaminoto terkait ke-SI-an.  
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