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SARI 

Yuniarsih, Aulia. 2019. Pemahaman Siswa Terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan 

K.H Ahmad Dahlan Di SMA Muhammadiyah Kutoarjo. Skripsi, Jurusan Sejarah. 

Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Nina Witasari, 

S.S., M.Hum. 165  Halaman. 

Kata Kunci: Pemahaman, Nilai-nilai kepahlawanan, K.H Ahmad Dahlan 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya penyimpangan perilaku 

siswa yang terjadi di SMA Muhammadiyah Kutoarjo diantaranya membolos, 

merokok di lingkungan sekolah, berkelahi, mencontek, tidak mengikuti upacara 

hari senin dan sebagainya. Dimana sekolah ini merupakan sekolah berbasis 

karakter khususnya sikap yang sesuai dengan syari’at Islam yang menitik beratkan

pahlawan K.H Ahmad Dahlan sebagai contoh nilai-nilai karakter dibandingkan 

dengan sekolah umum lainnya. Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana 

pemahaman siswa terhadap nilai-nilai kepahlawanan K.H Ahmad Dahlan, dengan 

siswa meneladani nilai-nilai kepahlawanan K.H Ahmad Dahlan diharapkan dapat 

menekan penyimpangan perilaku pada siswa. Tujuan penelitian adalah: (1) Untuk 

mengetahui pemahaman siswa SMA Muhammadiyah Kutoarjo terhadap tokoh 

pahlawan K.H Ahmad Dahlan, (2) Untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang 

diteladani siswa SMA Muhammadiyah Kutoarjo dalam ketokohan K.H Ahmad 

Dahlan, (3) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi siswa dalam memahami 

ketokohan K.H Ahmad Dahlan.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi 

kasus, sumber utama penelitian ini adalah informan, dokumentasi dan teknik 

pengambilan data dengan observasi, wawancara, studi dokumen. Uji keabsahan 

data dalam penelitian ini  menggunakan trianggulasi data yang mencangkup 

pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil dari peneliti ini menunjukan siswa cenderung belum memahami 

tokoh K.H Ahmad Dahlan, dan cenderung belum mengamalkan nilai-nilai 

kepahlawanan K.H Ahmad Dahlan hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara 

pada lampiran penelitian. Kendala dalam pemahaman nilai-nilai kepahlawanan 

K.H Ahmad Dahlan meliputi latar belakang dan karakter siswa yang berbeda, 

materi pembelajaran yang sedikit, minat baca siswa yang masih kurang, dan 

ketersediaan buku di perpustakaan yang masih kurang. Saran dari peneliti yaitu 

sekolah memperhatikan sarana dan prasarana yang masih kurang terkhusus buku 

di perpustakaan, karena untuk menghasilkan pembelajaran yang baik dan 

maksimal pada siswa, dibutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang. Guru 

sebaiknya meningkatkan kreatifitas dalam mengajar untuk meningkatkan minat 

baca siswa, dan menghindari metode pembelajaran yang terlalu monoton.  
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ABSTRACT 

Yuniarsih, Aulia. 2019. Students Understanding Heroism Values of K.H Ahmad 

Dahlan at SMA Muhammadiyah Kutoarjo. Thesis, Department of History. Faculty 

of Social Science. Universitas Negeri Semarang. Advisor Nina Witasari, S.S., M. 

Hum. 165 Page. 

Keywords: Understanding, heroic values, K.H Ahmad Dahlan  

This research is motivated by the occurrence of deviations in student 

behavior that occurs in SMA Muhammadiyah Kutoarjo including ditching, 

smoking in the school environment, fighting, cheating, not following Monday's 

ceremony and so on. Where this school is a character-based school, especially 

attitudes that are in accordance with Islamic sharia which emphasizes hero K.H 

Ahmad Dahlan as an example of character values compared to other public 

schools. So the researcher wants to know how students' understanding of K.H 

Ahmad Dahlan's heroic values, with students emulating K.H Ahmad Dahlan 

heroic values is expected to reduce the deviation of behavior in students. The 

research objectives are: (1), to find out the understanding of SMA 

Muhammadiyah Kutoarjo students towards the character of K.H Ahmad Dahlan. 

(2), to find out what values are emulated by students of SMA Muhammadiyah 

Kutoarjo in the appearance of K.H Ahmad Dahlan. (3), to find out the obstacles 

faced by students in understanding the character of K.H Ahmad Dahlan. This 

study uses qualitative research method with a descriptive approach.  

This study uses a case study research strategy, the main source of this 

research is informants, documentation, and data collection techniques by 

observation, interviews, document studies. The validity of the data in this study 

uses data triangulation that includes data collection, data presentation, and 

conclusion.  

The results of this researcher show students tend not to understand the 

character K.H Ahmad Dahlan, and tend not to practice the values of heroism K.H 

Ahmad Dahlan this is evidenced by the results of the interview in the study 

appendix. Constraints in understanding the heroism values of K.H Ahmad Dahlan 

include different backgrounds and characters of students, little learning material, 

lack of student interest in reading, and the availability of books in the library that 

are still lacking. Suggestions from researchers are that schools pay attention to 

facilities and infrastructure that are still lacking in particular books in the library, 

because to produce good and maximum learning in students, supporting facilities 

and infrastructure are needed. Teachers should increase creativity in teaching to 

increase students' interest in reading, and avoid learning methods that are too 

monotonous. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Siswa merupakan penerus cita-cita sebuah bangsa untuk memimpin dan 

mengatur sebuah bangsa di masa depan siswa harus mempunyai sikap cinta tanah 

air, tidak mudah terprovokasi dan terpecah-pecah. Peran siswa sangat penting 

dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan. Siswa juga 

diharapkan dapat berpikir dan berperilaku baik dalam lingkungan keluarga, 

masyarakat dan negara. Dengan adanya program pendidikan tingkat dasar, 

menengah dan tingkat tinggi diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang 

tinggi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 20 tahun 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 

yang berbunyi: pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dalam proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.  

Kenyataannya dalam  mencapai tujuan pendidikan tersebut masih jauh dari 

yang diharapkan, dan belum sesuai dengan yang digariskan oleh Undang-undang 

Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Hal ini 

dibuktikan pada observasi peneliti (Rabu, 23 Januari 2019) masih ditemukan 

bentuk penyimpangan perilaku siswa di sekolah SMA Muhammadiyah Kutoarjo. 
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Penyimpangan merupakan perilaku yang mengacu pada cara-cara bertindak, 

sikap, gaya yang melanggar norma-norma, aturan, etika dan harapan masyarakat 

(Scott, 2011:81). Perilaku menyimpang terbentuk karena adanya stimulus negatif 

yang mempengaruhi individu, hingga menimbulkan suatu respon pada dirinya 

untuk melakukan hal tersebut dan mewujudknnya dalam bentuk perilaku 

menyimpang. Seseorang dikatakan berperilaku menyimpang jika tindakan yang 

dilakukan tidak sesuai dengan kebiasaan, adat istiadat, dan norma yang berlaku 

(Elly, 2011: 187).  Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak bisa diterima 

masyarakat pada umumnya dan tidak sesuai dengan norma yang ada (Kartini, 

2003: 12). 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

menyimpang perbuatan/kejahatan/pelanggaran yang dilakukan seseorang yang 

bersifat melawan hukum, sosial dan menyalahi norma yang berlaku. Bentuk 

perilaku menyimpang yang dilakukan siswa SMA Muhammadiyah Kutoarjo yang 

ditemukan peneliti berupa pelanggaran tata tertib sekolah. Seperti yang 

disampaikan oleh bapak Panca selaku guru Bimbingan Konseling SMA 

Muhammadiyah Kutoarjo, penyimpangan perilaku yang dilakukan siswa 

diantaranya mengendarai motor tanpa menggunakan helm ke sekolah, membolos, 

merokok di lingkungan sekolah, berkelahi, mencontek, tidak mengikuti upacara 

hari senin, telat mengikuti kegiatan pembelajaran sekolah dan sebagainya. 

Masalah-masalah tersebut menunjukan adanya penyimpangan perilaku siswa yang 

melanggar dan tidak patuh pada norma yang berlaku, dimana sekolah ini 
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merupakan sekolah berbasis karakter khususnya sikap yang sesuai dengan 

syari’at Islam. 

Melihat permasalahan penyimpangan perilaku siswa yang terjadi pada 

pembahasan di atas, merupakan suatu tanggung jawab bersama mulai dari 

lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat guna tercapainya cita-cita dan 

membangun jati diri bangsa. Membangun jati diri bangsa sendiri bisa diawali 

dengan mengenal tokoh-tokoh pahlawan yang berperan dalam membangkitkan 

kesadaran cinta tanah air dan bangsa pada siswa. Contoh tokoh-tokoh di Indonesia 

yang mempunyai peran penting dalam membangkitkan kesadaran cinta tanah air 

dan bangsa yaitu Ki Hajar Dewantara, R.A Kartini, Ir. Soekarno, Budi Utomo, B.J 

Habibi, K.H Ahmad Dahlan dan sebagainya. Tokoh K.H Ahmad Dahlan sendiri 

sering dimunculkan dalam SMA Muhammadiyah dibandingkan dengan sekolah 

umum lainnya, sehingga mempermudah siswa SMA Muhammadiyah Kutoarjo 

dalam belajar pemahaman nilai-nilai kepahlawanan K.H Ahmad Dahlan. Dengan 

siswa mengetahui nilai-nilai kepahlawanan K.H Ahmad Dahlan siswa diharapkan 

akan paham dan mengamalkannya, sehingga dapat meminimalkan terjadinya 

penyimpangan perilaku pada siswa.  

Banyak nilai-nilai kepahlawanan dari K.H Ahmad Dahlan yang dapat 

dicontoh dan diamalkan oleh siswa seperti semangat belajar, semangat 

perjuangan, sikap toleransi, belas kasih, pantang menyerah, tabah menghadapi 

rintangan, aktif organisasi dan sebagainya. Dengan meneladani nilai-nilai 

kepahlawanan K.H Ahmad Dahlan diharapkan siswa dapat menjadi pribadi yang 

lebih baik, dapat berpikir dan berperilaku baik dalam lingkungan keluarga, 
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masyarakat dan negara. K.H Ahmad Dahlan adalah tokoh yang memiliki peran 

penting dalam sejarah perjuangan bangsa, khususnya pada kebangkitan nasional. 

Melalui organisasi Muhammadiyah K.H Ahmad Dahlan melakukan gerakan 

pembaharuan dalam (bidang agama), di bidang ini beliau berusaha 

mengembalikan ajaran-ajaran agama Islam, sesuai dengan Al Qur’an dan Hadist

di dalam kehidupan masyarakat yang masih berpegang teguh pada takhayul, 

bid’ah, dan khufarat. (Bidang pendidikan) beliau mendirikan sekolah yang 

mengajarkan pengetahuan agama dengan pengetahuan umum secara berimbang, 

pada tanggal 1 Desember 1911 secara resmi K.H Ahmad Dahlan memberikan 

nama sekolah yang didirikannya dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah 

Islamiyah. (Bidang sosial) mendirikan rumah sakit PKO (Penolong Kesengsaraan 

Oemoem) di Yogyakarta terletak di jalan Jagang Notoprajan. Kerja keras K.H 

Ahmad Dahlan dalam melakukan pembaharuan berhasil merubah pandangan 

masyarakat, mereka yang semula menolak perlahan-lahan mulai menerima dan 

mengikuti. Beliau selalu membuka ruang dialog dengan masyarakat yang belum 

sepaham dengan gagasannya, sehingga permasalahan yang muncul bisa 

didiskusikan dengan jelas. Beliau juga dikenal sebagai  pribadi konsisten sehingga 

terjadi keselarasan antara ucapan dan tindakannya (Mu’thi, 2015: 175).  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, di rumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemahaman siswa SMA Muhammadiyah Kutoarjo terhadap 

tokoh pahlawan K.H Ahmad Dahlan? 
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2. Nilai-nilai apa saja yang diteladani siswa SMA Muhammadiyah Kutoarjo 

dalam ketokohan K.H Ahmad Dahlan? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi siswa dalam memahami ketokohan K.H 

Ahmad Dahlan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pemahaman siswa SMA Muhammadiyah Kutoarjo 

terhadap tokoh pahlawan K.H Ahmad Dahlan. 

2. Untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang diteladani siswa SMA 

Muhammadiyah Kutoarjo dalam ketokohan Ahmad Dahlan. 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi siswa dalam memahami 

ketokohan K.H Ahmad Dahlan.  

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kajian 

ilmiah mengenai pemahaman siswa terhadap tokoh pahlawan K.H Ahmad Dahlan 

di SMA Muhammadiyah Kutoarjo.. 

2. Secara Praktis 

1. Penelitian dapat sebagai bahan menggambarkan bagaimana pemahaman 

siswa SMA Muhammadiyah Kutoarjo terhadap tokoh pahlawan K.H  

Ahmad Dahlan 

2. Hasil penelitian dapat menggambarkan tentang nilai-nilai apa saja yang 

diketahui siswa dalam ketokohan K.H Ahmad Dahlan.  
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3. Hasil penelitian dapat menggambarkan kendala yang dihadapi siswa dalam 

memahami ketokohan K.H Ahmad Dahlan. 

E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari kekaburan dan kerangkapan arti dari istilah-istilah 

yang tercantum dalam judul penelitian, serta untuk mempermudah dan 

mendapatkan gagasan dari objek-objek penelitian maka perlu diberikan penegasan 

istilah atau batasan istilah sebagai berikut:  

1. Pemahaman  

Menurut (Sudijono, 2011: 50) Pemahaman (comprehension) adalah 

kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dan dapat 

melihatnya dari berbagai sudut pandang. Pemahaman itu sendiri 

merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari 

ingatan atau hafalan. Sedangkan menurut (Purwanto, 2013: 44) 

pemahaman (comprehension) yaitu tingkat kemampuan  seseorang 

memahami suatu konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

secara umum pemahaman adalah tingkat kemampuan seseorang dalam 

memahami arti atau konsep, serta fakta yang diketahui sehingga seseorang 

dapat menginterpretasikan, menjelaskan, dan memberi contoh suatu 

pemahaman yang dimaksud. Pemahaman seseorang dapat diketahui 

dengan kemampuan seseorang mengerti atau memahami sesuatu yang 

diketahui dan diingat. Dengan kata lain pemahaman adalah sebagai 

kemampuan berpikir dari ingatan dan hafalan. 
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2. Siswa  

Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 tahun 2013 Mengenai sistem 

pendidikan nasional dimana siswa adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan diri mereka melalui proses pendidikan pada 

jalur dan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Siswa merupakan 

komponen dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam 

proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional. Siswa merupakan subjek utama dalam 

pendidikan, siswa tidak harus belajar dengan guru dalam proses interaktif 

edukatif, dia juga harus belajar mandiri tanpa harus menerima pelajaran 

dari guru sekolah. Siswa merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

menjadi subjek dalam pembelajaran. Siswa atau peserta didik adalah siapa 

saja yang belajar mulai dari murid TK, SD, sampai dengan SMA, 

mahasiswa, peserta pelatihan di lembaga pendidikan pemerintah atau 

swasta (Oemar, 2009: 7). 

Menurut (Hamzah, 2009: 4) membagi tahap perkembangan siswa 

(peserta didik) menjadi tiga bagian yaitu tahap praoprasional, tahap 

oprasional konkret, tahap oprasional formal.  

a) Tahap pra-oprasional (usia 2-7 tahun). Pada tahap ini kemampuan 

skema kognitif masih terbatas, peserta didik suka meniru perilaku 

orang lain. Perilaku yang ditiru terutama perilaku orang lain 

(khususnya orang tua dan guru) yang pernah ia lihat, ketika orang itu 

merespon terhadap perilaku orang, keadaan, dan kejadian yang 
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dihadapi pada masa lampau. Peserta didik mulai mampu mengunakan 

kata-kata yang benar dan mengekspresikan kalimat- kalimat pendek 

secara efektif. 

b) Tahap oprasional konkret (usia 7-11 tahun). Pada tahap ini peserta 

didik sudah mulai memahami aspek-aspek komultaif materi, misalnya 

volume dan jumlah, mempunyai kemampuan memahami cara 

mengombinasikan beberapa golongan benda yang bervariasi 

tingkatannya. Selain itu peserta didik sudah mampu berfikir sistematis 

mengenal benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang konkret.  

c) Tahap oprasional formal (usia-11-15 tahun). Pada tahap ini peserta 

didik sudah menginjak usia remaja. Perkembangan kognitif peserta 

didik pada tahap ini telah memiliki kemampuan mengordinasikan dua 

ragam kemampuan kognitif, baik secara simultan (serentak) maupun 

berurutan. Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat peneliti 

simpulkan bahwa  siswa merupakan suatu komponen manusiawi yang 

menempati posisi penting dalam dunia pendidikan, yang kemudian 

diproses dalam suatu kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar 

menjadi manusia yang berkualitas, sehingga nantinya mampu 

memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dengan sebaik-baiknya. 

3. Nilai-Nilai Kepahlawanan  

Nilai merupakan ukuran tertinggi dari perilaku manusia dan 

dijunjung tinggi oleh sekelompok masyarakat serta digunakan sebagai 

pedoman dalam bertingkah laku, nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam 
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menentukan pilihan, dengan kata lain nilai adalah patokan normatif yang 

mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihan diantara cara-cara 

tindakan alternatif (Mulyana, 2004: 11). Nilai adalah sesuatu yang 

berharga, berguna  dan bermartabat sebagai hasil pertimbangan yang 

mendalam, yang bernilai bukan hanya berbentuk materi belaka namun 

immaterial pun memiliki kualitas nilai bahkan lebih tinggi (Suhadi, 1986: 

36). Menurut (Cahyo, 1992: 16) nilai itu abstrak, dalam pengertian abstrak 

maka nilai itu tidak dapat dilihat atau ditangkap oleh panca indera, yang 

dapat dilihat atau ditangkap adalah objek yang mempunyai nilai seperti 

sikap dan perilaku yang mempunyai nilai. Nilai mengandung harapan dan 

sesuatu yang diinginkan oleh manusia karena itulah nilai bersifat normatif 

yang merupakan keharusan untuk diwujudkan objek nilai pada diri 

manusia dapat kita lihat pada diri seorang pahlawan yaitu dalam nilai-nilai 

kepahlawanan.  

Pahlawan adalah seseorang yang berpahala, perbuatannya 

berpengaruh bagi kepentingan banyak orang. Perbuatannya memiliki 

pengaruh terhadap tingkah laku orang lain, karena dinilai mulia dan 

bermanfaat bagi kepentingan orang  masyarakat, bangsa atau umat 

manusia (Soeprapto, 2008: 57). Pahlawan adalah  seseorang yang berbakti 

kepada masyarakat, negara, bangsa, dan umat manusia tanpa menyerah 

dalam mencapai cita-citanya yang mulia. Sehingga rela berkorban demi 

tercapainya tujuan, dengan dilandasi sikap tanpa pamrih pribadi (Dadang, 

2011: 22). Pahlawan adalah seseorang yang berjuang dengan penuh 
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pengorbanan dan keikhlasan demi menegakkan keadilan dan kebenaran 

bagi kepentingan umum bukan kepentingan pribadi atau golongannya 

(Suhadi, 1986: 35). Secara sederhana pahlawan adalah seseorang yang 

semasa hidupnya memilih tindakan yang mendahulukan kepentingan 

umum sekalipun harus mengorbankan jiwanya, lebih lanjut pahlawan 

dapat diartikan sebagai orang yang mempertahankan keutuhan dan 

kesatuan bangsa dan negara serta mempertahankan nilai-nilai yang 

disepakati yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (wahyuning, 

1984: 174).  Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa nilai kepahlawanan adalah suatu tindakan yang di dalamnya 

terdapat suatu kebranian diri, kesabaran, pengorbanan dari seseorang yang 

rela berkorban demi tercapainya tujuan yang diinginkan dengan dilandasi 

oleh sikap tanpa pamrih. Tindakan atau keputusannya sangat 

mempengaruhi kehidupan seseorang, atau masyarakat sehingga dianggap 

sebagai seorang pahlawan. 

4. K.H Ahmad Dahlan 

K.H Ahmad Dahlan mempunyai nama kecil Muhammad Darwis 

lahir pada 1 Agustus 1868 di kampung Kauman Yogyakarta. Muhammad 

Darwis merupakan keturunan ulama besar yang mengembangkan agama 

Islam di pulau Jawa yaitu Kyai Abu Bakar bin Haji Sulaiman, dan ibu 

Muhammad Darwis bernama Siti Aminah binti Kyai Haji Ibrahim (Salam, 

1968: 56). Muhammad Darwis merupakan anak keempat dari tujuh 
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bersaudara yang terdiri dari dua anak laki-laki dan lima anak perempuan. 

Secara berurutan mereka adalah: 

1. Nyai Chatib Arum. 

2. Nyai Muhsinah. 

3. Nyai Haji Sholeh. 

4. Muhammad Darwis. 

5. Nyai Abdurrahman. 

6. Nyai H. Muhammad Fekih. 

7. Muhammad Basir (Salam, 1968 :57). 

Muhammad Darwis dikenal sebagai anak kreatif dan trampil yang 

mampu membuat kerajinan tangan dengan rapi dan baik. Layang-layang 

dan gangsing menjadi permainan yang paling disukainya, karena itu 

Muhammad Darwis membuat sendiri alat permainan tersebut untuk 

dimainkan bersama dengan teman-temannya. Muhammad Darwis menjadi 

anak yang disukai oleh temannya sehingga kehadirannya selalu dinanti 

oleh teman-temannya. Muhammad Darwis dididik langsung oleh orang 

tuanya dalam lingkungan keluarga, pengetahuan dasar Muhammad Darwis 

tentang agama dan membaca kitab suci Al-Qur’an menjadi materi

pelajaran pertama yang dipelajari. Ayahnya Kyai Abu Bakar menguji 

secara langsung pemahaman materi yang diajarkan kepada anaknya 

Muhammad Darwis, jika dinilai sudah mampu kemudian dilanjutkan pada 

materi pelajaran berikutnya. 
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Sistem pendidikan di bawah asuhan dan pengawasan orang tua 

yang dilandasi kasih sayang dan sikap ikhlas, mampu menjadikan 

Muhammad Darwis sebagai pribadi yang mampu memahami teknik 

membaca dan menulis Al-Qur’an. Terbukti dalam usia 8 tahun 

Muhammad Darwis mampu membaca Al-Qur’an sesuai dengan kaidah 

ilmu tajwid. Selain itu Muhammad Darwis juga menuntut ilmu agama 

pada ulama lain hingga pengetahuannya semakin bertambah dan semakin 

luas. Setelah dinilai menguasai pengetahuan agama yang cukup, Kyai Haji 

Abu Bakar memerintahkan Muhammad Darwis pergi ke Mekkah untuk 

menuaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama. Berkat bantuan 

biaya dari kakak iparnya bernama Kyai Haji Soleh, Muhammad Darwis 

berangkat ke Mekkah pada 1833 untuk menuaikan ibadah haji (Mut’hi, 

2015: 182). 

Selesai menuaikan ibadah haji Muhammad Darwis tinggal di 

Mekkah selama lima tahun untuk belajar memperdalam ilmu agama Islam. 

Seperti ilmu falaq, tafsir, qiraat, taukhid, tassawuf, bahasa arab dan ilmu 

lainnya. Setelah pengetahuannya dianggap cukup oleh gurunya 

Muhammad Darwis pulang ke Yogyakarta. Menjelang kepulangannya 

Muhammad Darwis menemui gurunya Imam Syafi’i Sayid Bakri Syatha

untuk mengubah nama. Mengubah nama menjadi sebuah tradisi pada masa 

lalu, haji yang akan kembali ke tanah air akan menemui sang ulama untuk 

memberikan nama arab yang didepannya ditambah kata Haji sebagai 
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pengganti nama lamanya. Muhammad Darwis mendapatkan nama baru 

yaitu Haji Ahmad Dahlan  (Mut’hi, 2015: 184).  

Gelar haji di depan namanya menjadikan Haji Ahmad Dahlan 

semakin rendah hati. Beliau terus menuntut ilmu ke beberapa ulama 

seperti belajar ilmu fiqih dan nahwu kepada kakak iparnya Haji 

Muhammad Saleh dan K.H Muhsin, belajar ilmu hadist kepada Kyai 

Mahfud dan Syekh Khayyat disamping itu ia juga belajar kepada Kyai 

Haji Abdul Hamid, Kyai Muhammad Nur, R. Ng. Sosrosugondo, dan lain 

sebagainya (Hariri, 2010: 33-34). Setelah Haji Ahmad Dahlan memiliki 

bekal ilmu yang cukup, ayahnya K.H Abu Bakar menugaskan Haji Ahmad 

Dahlan untuk mengajar anak-anak pada siang hari dan sore hari bertempat 

di langgar ayahnya. Kegiatan belajar-mengajar ini dipimpin oleh K.H Abu 

Bakar, jika K.H Abu Bakar berhalangan mengajar digantikan oleh Haji 

Ahmad Dahlan. Aktivitas inilah yang kemudian mengantarkan beliau 

dipanggil sebagai Kyai. K.H Ahmad Dahlan tidak memfokuskan 

kegiatanya untuk berdakwah saja, tetapi beliau juga berdagang untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, beliau menekuni usaha batik dan 

perdagangannya di Yogyakarta. 

Tahun 1899 K.H Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah 

yang kemudian Siti Walidah lebih dikenal dengan Nyai Haji Ahmad 

Dahlan, beliau tidak pernah mengikuti pendidikan formal tetapi 

pengetahuannya cukup luas dan cerdas, pernikahan ini dikaruniai enam 

orang anak yaitu:  
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1. Johanah lahir pada tahun 1890. 

2. Siradj Dahlan lahir pada tahun 1889. 

3. Siti Busjro lahir pada tahun 1903. 

4. Siti Aisyah lahir pada tahun 1905. 

5. Irfan Dahlan lahir pada tahun 1907. 

6. Siti Zuharah lahir pada tahun 1908. 

K.H Ahmad Dahlan berusaha memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya dengan membuka industri kerajianan batik di rumahnya. 

Beliau  menjadikan usaha dagangnya sebagai ladang ibadah tidak semata-

mata mencari keuntungan. Diwaktu senggang dalam kegiatan berdagang 

dimanfaatkan untuk bersilaturahmi, K.H Ahmad Dahlan memanfaatkan 

kegiatan silaturahmi untuk menyampaikan dakwah dan pengetahuan-

pengetahuan agama yang dimilikinya kepada masyarakat. K.H Ahmad 

Dahlan terus melakukan dakwah agama Islam sehingga praktek-praktek 

ibadah yang dilakukan masyarakat sesuai dengan syariat Islam (Mut’hi, 

2015: 190).  

Tahun 1896 K.H Abu Bakar meninggal dunia, kemudian pada 

tahun 1903 K.H Ahmad Dahlan berangkat kembali ke Mekkah bersama 

anaknya Muhammad Siradj yang pada saat itu masih berumur enam tahun. 

Beliau menetap selama dua tahun di Mekkah untuk memperdalam 

pengetahuan agama Islam. K.H Ahmad Dahlan belajar secara langsung 

dari ulama-ulama ternama di Mekkah yang berasal dari Indonesia. 

Diantaranya guru-gurunya tersebut tercatat nama Syekh Ahmad Khatib 
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dari Minangkabau, Kyai Machful dari Thremas, Kyai Muhtaram dari 

Banyumas, Kyai Asy’ari dari Bawean. Selama di Mekkah K.H Ahmad 

Dahlan juga bersahabat karib dengan Kyai Nawawi dari Banten, Kyai Mas 

Abdullah dari Surabaya, dan Kyai Fakih dari Maskumambang (Nugraha, 

2009: 24).  

Tahun 1906 K.H Ahmad Dahlan kembali ke Yogyakarta kemudian 

menjadi pengajar untuk masyarakat di Kauman. K.H Ahmad Dahlan juga 

menjadi pengajar di sekolah Kweekschool di Yogyakarta dan OSVIA 

(Opleiding School voor Indlandsche Ambtenaren) sebuah sekolah untuk 

pegawai bumi putera di Magelang. Pada saat yang bersamaan juga beliau 

diangkat menjadi abdi dalem dengan jabatan khatib tetap di Masjid Gede 

Kauman Yogyakarta (Mulkhan, 1990: 19). Aktivitas K.H Ahmad Dahlan 

dalam kegiatan kemasyarakatan yang beragam, menjadikan dirinya mudah 

diterima oleh semua lapisan masyarakat. Pada tahun 1908 K.H Ahmad 

Dahlan rutin bersilaturahmi dengan kalangan priyayi pengurus 

perkumpulan Boedi Oetomo. Melalui Joyosumarto, K.H Ahmad Dahlan 

berkenalan dengan Dokter Wahidin Soedirohoesodo ketua Boedi Oetomo 

Yogyakarta (Sucipto, 2010: 74). 

Tahun 1909 K.H Ahmad Dahlan resmi menjadi anggota Boedi 

Oetomo, misi utama beliau masuk dalam organisasi Boedi Oetomo agar 

bisa melakukan dakwah dikalangan priyayi. K.H Ahmad Dahlan juga 

mendaftarkan diri sebagai anggota organisasi Jami’at Khair pada 1910,

organisasi yang umumnya beranggotakan orang-orang Arab yang bergerak 
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dalam bidang pendidikan agama dan aktivitas sosial. Beliau masuk 

menjadi anggota agar bisa mendapatkan informasi tentang pemikiran-

pemikiran pembaharuan Timur Tengah. Dengan aktif organisasi K.H 

Ahmad Dahlan menjadikan pemikirannya terus berkembang, salah satunya 

bidang pendidikan. Menurut K.H Ahmad Dahlan pendidikan menjadi 

salah satu masalah yang harus diperhatikan, menurutnya pendidikan bisa 

menjadikan sarana untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan.  

Tahun 1911 K.H Ahmad Dahlan berusaha mempraktekkan 

gagasannya dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah yang 

mengajarkan pengetahuan agama dan pengetahuan umum secara 

berimbang. Beliau menjadi guru di sekolah rintisannya, kegiatan 

pembelajaran awalnya berjalan kurang lancar karena mendapat larangan 

dari masyarakat karena pendidikan yang diterapkan K.H Ahmad Dahlan 

dianggap kafir, untuk itu K.H Ahmad Dahlan dengan sabar terus 

membujuk murid-muridnya untuk terus masuk sekolah. Hingga pada 1 

Desember 1911 secara resmi K.H Ahmad Dahlan memberi nama sekolah 

yang didirikannya yaitu Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Sekolah 

ini menjadi sekolah modern karena mengadopsi segi-segi positif sekolah 

pemerintah seperti, penggunaan papan tulis, kursi, meja, dan 

penggabungan antara murid laki-laki dan perempuan. K.H Ahmad Dahlan 

juga cenderung menyesuaikan dengan sistem pendidikan kolonial 

sekalipun hanya dalam tata cara penyelenggaraan pendidikan, dalam 

sekolah tersebut dimasukan pula beberapa pelajaran yang lazim diajarkan 
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di sekolah-sekolah model barat seperti ilmu bumi, ilmu alam, ilmu hayat 

dan sebagainya (Zetty, 2014: 146). Dakwah yang dilakukan K.H Ahmad 

Dahlan menembus batas-batas wilayah yang luas, sehingga dibutuhkan 

dukungan dan bantuan dari orang lain. Kondisi ini dipahami oleh teman 

dan muridnya karena itu K.H Ahmad Dahlan didesak untuk mendirikan 

perkumpulan sebagai tempat untuk menyampaikan gagasan-gagasan 

pembaharuan. Setelah mendapatkan dukungan dan masukan dari berbagai 

pihak, akhirnya K.H Ahmad Dahlan mendirikan perkumpulan 

Muhammadiyah pada 18 November 1922 bertepatan dengan 8 Dzulhijiah 

1330 Hijriyah, K.H Ahmad Dahlan dengan bantuan para pemuda, murid-

murid dan para sahabatnya mendirikan perkumpulan Muhammadiyah 

(Arlen, 2014: 5)  pengurus perkumpulan pertama terdiri dari: 

Tabel 1.1 Pengurus Perkumpulan Muhammadiyah 

No. Nama Jabatan 

1. Kyiai Haji Ahmad Dahlan Ketib Amin 

2. Abdullah Siadj Penghulu 

3. Haji Ahmad Ketib Cendana 

4. Haji Muhammad Kebayan 

5. Haji Muhammad Pakih Carik 

6. Haji Abdurrahman Anggota 

7. Raden Haji Sarkawi Anggota 

8. Raden Haji Jaelani Anggota 

9. Haji Anies Anggota 

 

Tanggal 20 Desember 1912 K.H Ahmad Dahlan mengajukan surat 

permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda agar Muhammadiyah 
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diakui sebagai organisasi berbadan hukum yang diakui oleh pemerintah. 

Permohonan itu disetujui oleh pemerintah pada 22 Agustus 1914, 

semulanya wilayah gerak Muhammadiyah untuk daerah Residensi 

Yogyakarta. Perubahan dan perluasan Muhammadiyah sangat cepat 

mengakibatkan ketentuan batas wilayah harus diubah, yang akhirnya 

untuk seluruh wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Proses pengesahan 

aturan ini juga direkomendasikan oleh Boedi Oetomo kepada pemerintah 

Hindia Belanda. Sementara Boedi Oetomo bersedia memberikan 

rekomendasi, jika pengurus Muhammadiyah masuk menjadi anggota 

Boedi Oetomo (Mulkhan, 1990: 20). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoritis   

1. Behavioristik yang dikemukakan Thorndike 

Penelitian ini menggunakan teori behavioristik yang dikemukakan oleh 

Thorndike pada tahun 1911. Menurut Thorndike dalam (Hergahahn dan 

Matthew, 2008: 60-63) bahwa teori ini disebut juga dengan teori S-R 

(Stimulus-Respon) dalam proses belajar. Thorndike juga mengemukakan 

bahwa organisme (hewan, orang) belajar pertama kali dengan trial and eror. 

Maksudnya adalah jika organisme dalam suatu situasi sedang mengalami 

masalah, maka organisme itu akan menimbulkan respon untuk memecahkan 

masalah. Jadi proses belajar dasar semua mamalia termasuk manusia 

mengikuti kaidah yang sama dengan trial and eror. Proses belajar hewan 

menurut Thorndike menjadi dasar proses belajar manusia dalam 

eksperimennya.  

Mengenai teori behavioristik yang dikemukakan oleh Thorndike 

pernah dibahas dalam Ormrod (2008: 422), Rifai dan Anni (2018: 112-113), 

Matthew dan Hergenhahn (2008: 58) yang menyatakan bahwa 1). Memandang 

perilaku organisme yang ditentukan oleh akibat pengaruh stimulus yang 

terdapat dalam lingkungan hingga menimbulkan respon. 2). Kemajuan proses

belajar dipengaruhi oleh stimulus yang diterima siswa, dan menimbulkan 

respon. 3). Proses belajar dilakukan dengan langkah-langkah kecil yang 
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sistematis, dalam proses belajar diperlukan stimulus untuk mendapatkan 

respon.  

Menurut Thorndike dalam (Rifai dan Anni 2018: 110) beliau 

melakukan percobaan pengamatan dengan menggunakan binatang sebagai uji 

coba dengan cara menempatkan kucing ke dalam kandang. Dalam 

pengamatannya tersebut, kucing diharuskan keluar dari kandang untuk 

memperoleh makanan yang sudah disediakan, untuk memecahkan masalah 

(keluar dari kandang) kucing memerlukan waktu untuk mempelajari cara 

mengeluarkan diri hingga berhasil keluar. Dengan dilakukan kegiatan ini 

secara berulang-ulang atau latihan maka semakin cepat kucing tersebut dapat 

memecahkan masalah.  Berdasarkan eksperimen di atas yang telah dilakukan 

Thorndike, beliau pada akhirnya mengemukakan tiga hukum belajar yaitu:  

a. Hukum kesiapan  

Agar proses belajar mencapai hasil yang baik maka diperlukan 

adanya kesiapan individu dalam belajar. Ada tiga keadaan yang 

menunjukan berlakunya hukum ini, yaitu:  

1)  Apabila individu memiliki kesiapan untuk bertindak atau berperilaku 

dan dapat melaksanakannya, maka dia akan mengalami kepuasan. 

2) Apabila individu memiliki kesiapan untuk bertindak atau berperilaku 

tetapi tidak dapat melaksanakannya, maka dia akan merasa kecewa. 

3) Apabila individu tidak memiliki kesiapan untuk bertindak atau 

berperilaku dan dipaksa untuk melakukan, maka akan menimbulkan 

keadaan yang tidak memuaskan.  
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4) Apabila individu dapat melaksanakan sesuatu sesuai dengan kesiapan 

diri maka dia akan memperoleh kepuasan, tetapi jika terjadi hambatan 

dalam pencapaian tujuan maka akan menimbulkan kekecewaaan (Rifai 

dan Anni 2018: 112). 

b. Hukum latihan  

Hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi kuat apabila 

sering dilakukan latihan, dengan kata lain bahwa hubungan antara stimulus 

dan respons itu akan menjadi lebih baik. Sebaliknya apa bila tidak ada 

latihan maka hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi lemah. 

Dalam hukum latihan terdiri dari dua bagian: 

1) Koneksi antara stimulus dan respon akan menguat saat keduanya 

dipakai secara berulang, bagian dari hukum ini dinamakan hukum 

penggunaan. 

2) Koneksi antara stimulus dan respon akan melemah apabila praktik 

hubungan Stimulus-Respon dihentikan atau jika ikatan tidak dipakai, 

bagian dari hukum ini dinamakan hukum ketidakgunaan (Rifai dan 

Anni 2018: 113). 

c. Hukum akibat  

Hukum akibat menjelaskan tentang tingkah laku seseorang sebagai 

hasil dari pengalaman dimasa lalu. Hukum ini menekankan bahwa tingkah 

laku seseorang merupakan akibat interaksi stimulus dengan respon, jika  

tindakan diikuti oleh suatu perubahan sangat baik dan cepat, maka 

tindakan itu dilakukan secara berulang atau pernah dilakukan dengan 
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situasi yang mirip oleh seseorang. Dalam hukum ini apabila menghasilkan 

sesuatu yang menyenangkan atau memuaskan maka hubungan antara 

stimulus dan respon akan menjadi semakin kuat, sebaliknya jika hasil 

tidak menyenangkan maka kekuatan antara stimulus dan respon menurun 

(Rifai dan Anni 2018: 113-114). 

Penerapan teori behavioristik pada penelitian ini berupa pemberian 

stimulus kepada siswa mengenai pemahaman nilai-nilai kepahlawanan K.H 

Ahmad Dahlan yang berpengaruh terhadap perilaku siswa. Pemberian 

stimulus pada siswa berupa penjelasan materi pembelajaran, pembentukan 

kebiasaan atau pengulangan pada kegiatan-kegiatan seperti organisasi, 

sodaqoh hari Jum’at dan sebagainya, stimulus juga dapat diberikan dalam 

bentuk motivasi pada siswa, dan pemberian tugas mengenai K.H Ahmad 

Dahlan. Dengan pemberian stimulus yang dilakukan secara berulang, 

diharapkan siswa akan paham terhadap nilai-nilai kepahlawanan K.H Ahmad 

Dahlan sehingga siswa bisa mengamalkannya dan mengurangi terjadinya 

perilaku menyimpang. 

2. Konsep Pemahaman   

Pemahaman menurut (Cahyo, 1992: 5) adalah pengertian siswa tentang 

kekinian atas dasar perspektif sejarah akan memberikan nilai lebih karena 

tidak hanya sekedar mengetahui fakta-fakta dan angka-angka tahun saja, 

melainkan juga memahami sebab akibat serta makna yang terkandung di 

dalamnya. Pemahaman menurut (Bambang, 2012: 34) merupakan salah satu 

kemampuan yang dapat dicapai setelah siswa melakukan kegiatan belajar. 
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Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dalam melakukan 

pemahaman, ada yang mampu memahami materi secara menyeluruh dan ada 

juga yang sama sekali tidak dapat mengambil inti dari apa yang telah pelajari. 

Untuk itu terdapat tingkatan dalam pemahaman yaitu:  

1. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, yaitu kemampuan 

menjelaskan kembali suatu maksud atau definisi dengan menggunakan 

kata-kata sendiri.  

2. Tingkatan kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu kemampuan 

mengartikan suatu informasi, siswa mampu menjelaskan hal yang 

berhubungan dan menyusun kembali sesuai dengan urutannya. 

3. Tingkatan ketiga adalah pemahaman perluasan, yaitu kemampuan untuk 

memperkirakan dan menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh dan 

dapat menarik kesimpulan.  

4. Tingkatan keempat adalah pemahaman pembenaran, yaitu kemampuan 

membenarkan suatu metode, semua dapat dihubungkan dengan 

penerapannya atau dihubungkan dengan informasi lain.  

Menurut (Daryanto, 2012: 106) kemampuan pemahaman berdasarkan 

tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dijabarkan ke dalam tiga 

tingkatan yaitu:  

1. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari 

menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya hingga mengartikan prinsip-

prinsip. 
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2. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan 

bagian-bagian terendah yang diketahui dengan menghubungkan kejadian 

berikutnya, serta membedakan yang pokok dan tidak yang pokok. 

3. Tingkat ketiga adalah pemahaman perluasan yaitu seseorang mampu 

memahami makna dalam tulisan, mampu membuat perkiraan berdasarkan 

pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta 

kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungankan dengan implikasi 

dan konsekuensinya.  

Menurut (Sudjana, 2017: 25) faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemahaman antara lain meliputi faktor internal dan faktor eksternal. 

1. Faktor Internal  

Faktor internal sendiri meliputi faktor fisiologis dan faktor 

psikologis. Fengertian faktor fisiologis dalam hal ini seperti kondisi 

badan yang prima, tidak dalam keadaan lelah atau capek, tidak dalam 

keadaan cacat jasmani dan sebagainya. Sedangkan faktor psikologis 

dalam hal ini setiap peserta didik pada dasarnya memiliki kondisi yang 

berbeda-beda, tentunya hal ini turut mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Beberapa faktor psikologis meliputi: intelegensi (IQ), perhatian, bakat, 

motivasi, kognitif, dan daya nalar peserta didik.  

2. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, 

faktor tersebut dapat dibagi menjadi 2 faktor lingkungan dan faktor 

non sosial: 
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1. Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para staf administrasi 

dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar 

siswa. Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang 

simpatik dan memperlihatkan suri tauladan yang baik khususnya 

dalam hal belajar maka akan berpengarauh pada tingkat 

pemahaman siswa.  

2. Lingkungan Non-sosial faktor yang termasuk lingkungan non 

sosial adalah jarak antara rumah dengan gedung sekolah, alat-alat 

belajar, dan keadaan cuaca. Hal tersebut dapat mempengaruhi 

peserta didik dalam menerima materi pelajaran. 

Terkait dengan pandangan pemahaman di atas, guru di SMA 

Muhammadiyah Kutoarjo diharapkan untuk melakukan inovasi-

inovasi pembelajaran yang mengedepankan kemampuan berfikir 

(kognitif) pada siswa. Hal tersebut dapat diusahakan dengan cara 

memberikan tugas dan diskusi tentang nilai-nilai yang dapat diteladani 

dari K.H Ahmad Dahlan. Dengan memaksimalkan kemampuan 

berfikir (kognitif) pada siswa diharapkan dapat mencapai tujuan 

pendidikan, dan memaksimalkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan 

K.H Ahmad Dahlan, sehingga siswa bisa mengamalkan di kehidupan 

sehari-hari dan dapat meminimalkan penyimpangan perilaku di 

lingkungan sekolah. 
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3. Nilai-Nilai Kepahlawanan K.H Ahmad Dahlan   

Nilai merupakan ukuran tertinggi dari perilaku manusia dan 

dijunjung tinggi oleh sekelompok masyarakat, serta digunakan sebagai 

pedoman dalam bertingkah laku. Nilai merupakan rujukan dan keyakinan 

dalam menentukan pilihan. Dengan kata lain nilai adalah patokan normatif 

yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihan (Mulyana, 2004:11). 

Nilai (values) merupakan daya tarik untuk mengukur suatu keadaan dari sikap 

individu maupun organisasi. Tidak hanya individu dan organisasi saja yang 

dapat menjadi objek, tetapi benda juga dapat menjadi objek suatu nilai seperti 

baik, bermanfaat, dan berharga (Budiyono: 2007: 71). Menurut Noor Syam 

dalam (Cahyo, 1992: 15) nilai merupakan suatu hal yang bermakna dan 

dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat sehingga hal tersebut dikatakan 

mengandung nilai, bernilai/berkualitas. Nilai sebagai ukuran tertinggi dari 

perilaku manusia, salah satunya dapat dilihat dari teladan seorang pahlawan 

yang gigih membela bangsa Indonesia. 

Pahlawan adalah seorang yang perbuatannya berpengaruh pada 

kepentingan masyarakat dan bangsa atau umat manusia (Soeprapto, 2008: 57). 

Pahlawan merupakan pahala dari tuhan yang diberikan kepada setiap pejuang 

disegala bidang yang secara ikhlas dan tanpa pamrih ingin membaktikan diri 

untuk kebesaran nama Tuhan, termasuk kebesaran bangsa, tanah air, dan 

negaranya (Roeslan, 1981: 190). Pahlawan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia memiliki arti orang yang sangat berani atau pejuang yang gagah 

berani. Seseorang disebut pahlawan di suatu negara apabila orang tersebut 
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berjasa bagi negaranya dan memiliki peran penting dalam sejarah bangsanya. 

Pahlawan juga bisa diartikan sebagai orang yang telah berjasa membantu 

orang lain tidak hanya dalam konteks negara atau bangsa saja. Dengan kata 

lain seseorang yang telah berhasil melakukan pelayanan atau kebaikan hingga 

berpengaruh terhadap hidup orang lain bisa dikatakan sebagai seorang 

pahlawan (KBBI, 2007: 811). Gelar pahlawan Indonesia dikukuhkan melalui 

Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia dan telah diberikan sejak 

tahun 1959, sementara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 menyebut 

bahwa gelar pahlawan Indonesia mencakup jenis gelar yang diberikan oleh 

negara meliputi, 1) Pahlawanan Kemerdekan Nasional, 2) Pahlawan 

Proklamasi, 3) Pahlawan Nasional, 4) Pahlawan Revolusi (Hadi dan 

Sustianingsih, 2015: vii) 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33/1964 mengenai Penetapan 

Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan dan Peraturan Presiden 

Nomor 5/1964. Mengenai pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis 

pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, ada 10 kriteria pemberian gelar 

pahlawan pada seseorang, diantaranya 1) warga Indonesia yang telah 

meninggal dunia, 2) telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata, 

perjuangan politik, atau perjuangan dalam bidang lain dalam 

mencapai/merebut/mempertahankan/mengisi kemerdekaan serta mewujudkan 

persatuan dan kesatuan bangsa, 3) telah melahirkan gagasan atau pemikiran 

besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara, 4) telah 

menghasilkan karya yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan 
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masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, 5) 

pengabdian dan perjuangan yang dilakukannya berlangsung hampir sepanjang 

hidupnya, tidak sesaat dan melebihi tugas yang diembannya, 6) perjuangannya 

memiliki jangkauan luas dan berdampak nasional, 7) memiliki konsisten jiwa 

dan semangat kebangsaan/nasionalisme yang tinggi, 8) memiliki akhlak dan 

moral yang tinggi, 9) pantang menyerah pada lawan ataupun musuh dalam 

perjuangannya, 10) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang merusak 

nilai perjuangannya (Hadi dan Sustianingsih, 2015: vi). 

Nilai kepahlawanan adalah sikap dan perilaku perjuangan yang 

mempunyai mutu dan jasa pengabdian serta pengorbanan terhadap bangsa dan 

negara. Dimana nilai-nilai kepahlawanan ini berupa keteladanan, rela 

berkorban, cinta tanah air, kerja keras, kejujuran, demokratis, nasionalisme 

dan patriotisme. Seiring dengan berjalannya waktu nilai kepahlawanan harus 

terus dipertahankan sehingga keutuhan suatu bangsa tetap terjaga dan tidak 

hilang tenggelam oleh perkembangan zaman. Bukan hanya peran orang tua 

saja yang menjadi pendorong dimilikinya nilai-nilai kepahlawanan pada 

peserta didik, namun pendidikan di lingkungan sekolah juga memiliki peran 

penting dalam pembentukan nilai-nilai kepahlawanan (Budiyono, 2007: 58).  

Nilai-nilai kepahlawanan juga dikemukakan oleh (Cahyo, 1992: 20) bahwa 

nilai-nilai kepahlawanan merupakan sesuatu yang bermakna yang dijunjung 

tinggi oleh masyarakat yang berkaitan dengan  perbuatan-perbuatan positif.  

K.H. Ahmad Dahlan merupakan tokoh pahlawan yang mempunyai 

peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sehingga beliau 
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dijadikan pahlawan nasional oleh bangsa Indonesia. Banyak nilai-nilai 

kepahlawanan K.H Ahmad Dahlan yang bisa kita ambil dan kita teladani di 

dalam kehidupan untuk menjadi pembentukan karakter dan moral pada siswa. 

Nilai-nilai kepahlawanan K.H Ahmad Dahlan diharapkan dapat 

membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan 

kemerdekaaan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Nilai-nilai 

K.H Ahmad Dahlan yang dapat diteladani siswa yaitu meliputi:  

1. Semangat belajar 

Usia 8 tahun K.H Ahmad Dahlan sudah mampu membaca Al-

Qur’an dengan kaidah ilmu tajwid, dan menuntut ilmu-ilmu agama pada 

ulama lain. Kemudian pada tahun 1883 beliau menuaikan ibadah haji dan 

setelah selesai menuaikan ibadah haji K.H Ahmad Dahlan tinggal di 

Mekkah selama 5 tahun untuk memperdalam ilmu agama Islam. Setelah 

pulang ke tanah air K.H Ahmad Dahlan terus menuntut ilmu ke beberapa 

ulama seperti K.H Muhsin, Kyai Mahfud dan sebagainya. Pada tahun 1903 

K.H Ahmad Dahlan kembali lagi ke Mekkah bersama putranya 

Muhammad Siradj untuk memperdalam pengetahuan agama Islam selama 

dua tahun (Abdullah 2015: 23-24). Sikap semangat belajar K.H Ahmad 

Dahlan dapat diteladani oleh siswa dengan cara siswa giat dalam belajar 

sehingga dapat menjadi siswa yang berprestasi.  

2. Semangat Perjuangan 

Semangat perjuangan K.H Ahmad Dahlan meluruskan praktek-

praktek agama di masyarakat yang menyimpang dari Al Qur’an dan hadist 
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seperti takhayul, bid’ah, dan khufarat. Beliau terus melakukan dakwah 

sehingga umat Islam di Yogyakarta dapat belajar dan meningkatkan 

pengetahuan agama Islam, meskipun tidak sedikit di masyarakat yang 

menolak dan menganggap sebagai ajaran sesat (Mulkhan, 2010: 26). 

Meneladani sikap semangat perjuangan K.H Ahmad Dahlan juga dapat 

dilakukan siswa dengan cara siswa semangat pada saat mewakili sekolah 

untuk mengikuti perlombaan. 

3. Sikap toleransi 

Sikap toleransi yang ditunjukan K.H Ahmad Dahlan adalah beliau 

mendirikan rumah sakit PKU Muhammadiyah di Yogyakarta dan 

Surabaya bekerja sama dengan dokter-dokter berkebangsaan Belanda yang 

beragama nasrani. Pada saat itu masyarakat masih berpandangan haram 

jika seorang muslim berteman dengan orang-orang Belanda dan mereka 

yang beragama nasrani. Gagasan dan etos gerakan K.H Ahmad Dahlan 

tetap dilanjutkan dengan sikap terbukanya tanpa memandang bangsa dan 

agama. Berbagai aksi sosial yang dikembangkan K.H Ahmad Dahlan juga 

banyak terinspirasi dari praktik pengelolaan kehidupan sosial dan 

kesehatan Kristiani dan pejabat kolonial Belanda seperti rumah sakit, 

sekolah modern, panti jompo (Mulkhan, 2010: 2). Meneladani sikap 

toleransi K.H Ahmad Dahlan juga dapat dilakukan siswa dengan 

menghormati guru di sekolah, saling menghargai dan tolong-menolong 

sesama teman.  
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4. Tabah menghadapi rintangan 

K.H Ahmad Dahlan dalam menyebarkan pengetahuan agama Islam 

tidak berlangsung mulus, tidak sedikit masyarakat menganggap ajaran 

beliau sesat karena gagasannya dianggap masyarakat meniru dari orang 

Belanda yang beragama Kristen, tetapi beliau tetap melanjutkan 

perjuangan tersebut. Hingga K.H Ahmad Dahlan mengajukan surat 

permohonan kepada pemerintah agar Muhammadiyah diakui sebagai 

organisasi berbadan hukum, dan disetujui pemerintah pada tanggal 22 

Agustus 1914 berlaku di Yogyakarta (Muth’i, 2015: 197). Meneladani 

sikap tabah menghadapi rintangan K.H Ahmad Dahlan juga dapat 

dilakukan dengan cara siswa mengerjakan tugas dari guru dengan 

sungguh-sungguh. 

5. Aktif Organisasi 

K.H Ahmad Dahlan aktif dalam kegiatan organisasi Jam’iyatul

Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah di Yogyakarta. 

Meneladani sikap aktif berorganisasi K.H Ahmad Dahlan juga dapat 

dilakukan siswa dengan cara mengikuti organisasi OSIS, hisbul wathon, 

kerohanian dan sebagainya. Dengan aktif dalam organisasi juga akan 

mendorong siswa berani dalam memimpin dan bertanggung jawab.  

6. Bijak 

K.H Ahmad Dahlan berusaha mengembalikan ajaran-ajaran agama 

Islam sesuai Al-Qur’an dan hadist di tengah masyarakat yang masih 

berpegang taguh pada takhayul, bid’ah, dan khufarat. Menyikapi kondisi 



32 

yang demikian K.H Ahmad Dahlan mengambil sikap bijak dengan rajin 

melakukan silaturahmi dan memberikan teladan hidup yang baik. Beliau 

menjadikan silaturahmi sebagai media untuk mendiskusikan gagasannya 

dengan ulama-ulama yang tidak sepaham, sehingga lambat laun tercapai 

kesepahaman (Mut’hi, 2015: 198). Meneladani sikap bijak K.H Ahmad 

Dahlan juga dapat dilakukan siswa dengan cara siswa bijak dalam 

menghadapi masalah di lingkungan teman, siswa bijak dalam mengambil 

keputusan untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya.  

6. Sedekah dan belas kasih 

K.H Ahmad Dahlan mendirikan rumah sakit didasari komitmen 

kemanusiaan yang diperuntukan untuk kaum duafa secara cuma-cuma 

sebagai bentuk belas kasih beliau terhadap umat muslim. Hal tersebut 

menarik priyayi Jawa seperti Dr. Soetomo untuk bergabung dengan 

organisasi yang didirikan K.H Ahmad Dahlan yaitu Muhammadiyah. Dr. 

Soetomo kemudian menjadi penasihat organisasi Muhammadiyah di 

bidang kesehatan, bersama dokter-dokter dari Belanda dan  mengelola 

rumah sakit Muhammadiyah di Surabaya tanpa digaji (Mulkhan, 2010: 2).  

Meneladani sikap sedekah dan belas kasih K.H Ahmad Dahlan juga dapat 

dilakukan siswa dengan cara siswa mengikuti kegiatan bakti sosial, saling 

menolong antar teman, melaksanakan infaq rutin di sekolah.  

7. Nasionalisme  

Kecintaan sosok K.H Ahmad Dahlan terhadap bangsa Indonesia 

mendorong beliau terus berusaha dan berjuang untuk mensejahterakan 
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masyarakat dalam berbagai bidang pendidikan, bidang sosial, bidang 

agama. Sikap nasionalisme sangat penting diteladani oleh siswa sebagai 

penerus bangsa untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan bangsa 

Indonesia. Meneladani sikap nasionalisme K.H Ahmad Dahlan juga dapat 

dilakukan siswa dengan cara siswa mengikuti kompetisi olimpiade 

nasional dengan sungguh-sungguh. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

organisasi Muhammadiyah juga menggambarkan gagasan dan cita-cita 

K.H Ahmad Dahlan, gagasan beliau ingin memberikan pelayanan 

masyarakat di berbagai bidang seperti:  

1. Bidang Pendidikan 

K.H Ahmad Dahlan sangat memperhatikan pendidikan Islam 

yang ada di Indonesia, menurut beliau sistem pendidikan Islam harus 

diperbarui dengan metode dan sistem pendidikan yang baik. Beliau 

melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan dengan cara 

menggabungkan sisi baik model pendidikan konvensional, dengan 

model pendidikan Barat untuk diterapkan di sekolah yang beliau 

dirikan di Kauman Yogyakarta. Pembaharuan dalam bidang 

pendidikan Islam yang dilakukan K.H Ahmad Dahlan dilatarbelakangi 

oleh keperdulian beliau terhadap umat Islam, sehingga tujuan kegiatan 

pembelajaran lebih terarah (Mulkhan, 2010: 16). 

Perkembangan pendidikan dimulai ketika K.H Ahmad Dahlan 

mendirikan sekolah modern di kampung Kauman Yogyakarta pada 

tahun 1908, sekolah ini disebut modern karena menggunakan fasilitas 
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bangku, papan tulis, kursi. Selain itu sekolah ini juga mempelajari 

pengetahuan umum seperti bahasa melayu, berhitung, ilmu bumi, baca 

tulis latin dan mempelajari agama Islam. Demikian pula, pakaian guru 

dan siswa dengan menggunakan pantalon (celana) dan dasi seperti 

pakaian penjajah kolonial Belanda yang secara umum beragama 

Kristiani. Sekolah yang didirikan K.H Ahmad Dahlan seringkali 

dianggap sebagai sekolaha Kristen dan dipandang haram oleh 

masyarakat, karena pada saat itu hanya sekolah Kristiani dan 

pemerintah Kolonial Belanda yang mempelajari pengetahuan umum. 

Awalnya pembaharuan pendidikan agama Islam K.H Ahmad Dahlan 

banyak ditentang oleh masyarakat. Kemudian secara perlahan 

masyarakat mulai memahami gagasan pendidikan tersebut, karena 

lulusannya dianggap mampu bersaing dengan lulusan sekolah umum 

(Mulkhan, 2010: 21). 

2. Bidang Sosial 

K.H Ahmad Dahlan sangat peduli dengan masyarakat muslim 

di Indonesia, beliau menilai perlu adanya penegasan terhadap 

kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas Muhammadiyah di bidang 

sosial. Pada 17 Juni 1920 K.H Ahmad Dahlan memimpin rapat tahun 

ke 9 Muhammadiyah di Yogyakarta yang membahas kegiatan-kegiatan 

yang strategis meliputi: 

a. Muhammadiyah bagian sekolah, berusaha mewujudkan bidang 

pendidikan dan bidang pengajaran sehingga bisa membangun 
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gedung sekolah tingkat SD, SMP, SMA dan Universitas 

Muhammadiyah yang berkualitas, untuk mencetak sarjana Islam. 

b. Muhammadiyah bagian tabligh, berusaha mengembangkan agama 

Islam dengan membangun masjid di setiap daerah sebagai tempat 

pengajian dan beribadah masyarakat Islam. Kegiatan lainnya 

adalah menyelenggarakan madrasah mubaligh modern untuk 

mencetak ulama-ulama yang bisa membimbing umat Islam. 

c. Muhammadiyah bagian Penolong Kesengsaraan Oemoem PKO, 

berusaha membangun rumah sakit untuk menolong masyarakat 

yang menderita sakit, serta membangun rumah miskin dan rumah 

yatim di Yogyakarta.  

d. Muhammadiyah bagian pustaka, berusaha menyiarkan agama 

Islam dengan mengedarkan selebaran, majalah dan buku secara 

gratis atau dengan berlangganan seperti uara muhammadiyah, 

suara aisyiyah, mutiara, mitra, pancaran, berita hisbul wathon, 

melati, sinar, suluh remaja, dan surya yang di terbitkan di 

Yogyakarta. Pengetahuan Islam yang dimuat dalam buku tersebut 

ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga pesan akan 

tersampaikan ke masyarakat (Nasruddin, 2010: 112).  

Menurut K.H Ahmad Dahlan kegiatan dibidang PKO harus 

menjadi prioritas, untuk itu Muhammadiyah membangun rumah sakit 

serta rumah yatim. Rumah sakit yang pertama kali didirikan oleh 

Muhammadiyah adalah rumah sakit (PKO) pada tahun 1923 di 
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Yogyakarta yang terletak di jalan Jagang Notoprajan. Tenaga dokter 

untuk rumah sakit tersebut adalah lulusan STOVIA atau sekolah 

dokter bumi putera seperti dr. Sampurno, dr. Purwohusodo 

Ardjosewoyo, dr. Handri Oetomo, dr. Sukardi, dr. Ismail, dr. 

Muhammad Saleh. Selain itu Muhammadiyah juga mendirikan panti 

asuhan untuk anak-anak yatim di Yogyakarta. Pendirian panti asuhan 

bertujuan untuk membantu beban anak-anak yang ditinggalkan orang 

tuanya dan masih membutuhkan uluran tangan orang lain (Nasruddin, 

2010: 112-113).  

3. Bidang keagamaan  

Pemahaman K.H Ahmad Dahlan terhadap bidang ilmu 

pengetahuan menjadikan beliau mampu berfikiran terbuka dalam 

menjalani hidup, sehingga kehadirannya selalu membawa pengaruh 

baik bagi lingkungan. K.H Ahmad Dahlan berusaha keras untuk 

mengembalikan ajaran agama Islam berdasarkan Al Qur’an dan hadist

dengan cara mengadakan pengajian-pengajian maupun tabligh. Beliau 

dalam mengembangkan nilai-nilai keagamaan terus melakukan 

dakwah Islam untuk masyarakat dan mengarahkan masyarakat untuk 

berfikiran semakin terbuka, demokratis tanpa meninggalkan jati diri 

bangsa Indonesia. Gerakan organisasi Muhammadiyah di Indonesia 

memiliki peran yang sangat penting, Muhammadiyah terbukti mampu 

menyentuh semua bidang kehidupan, dan mendapat simpati dari 

masyarakat (Nasruddin, 2010: 114).  
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B. Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan bukan berarti sama dengan yang akan 

diteliti, tetapi masih dalam lingkup yang sama. Misalnya secara teknis, hasil 

penelitian yang releven dengan apa yang akan diteliti dapat dilihat dari 

permasalahan yang diteliti, waktu penelitian, tempat penelitian, contoh penelitian, 

metode penelitian, analisis, dan kesimpulan (Sugiyono, 2016: 90). Penelitian ini 

mengambil beberapa refrensi penelitian terlebih dahulu yaitu:  

Penelitian Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Edi Nugroho tahun 2018 

dengan judul “EKSPPERIMEN PEMUTARAN FILM GIE TERHADAP

PEMAHAMAN NILAI-NILAI NASIONALISME SISWA KELAS XII IPS 

SMA FUTUHIYYAH MRANGGEN DEMAK TAHUN PELAJARAN 

2017/2018”. Penelitian ini merupakan eksperimen dengan desain quasi 

experimental. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPS 

SMA Futuhyyah Mranggen Demak tahun ajaran 2017/2018 dengan jumlah 91 

siswa yang terbagi dalam tiga kelas. Teknik pengambilan sampel kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol menggunakan teknik cluster sampling. Media 

pengumpulan data berupa dokumen, observasi dan angket. Teknik analisis data 

menggunakan uji persyaratan dan uji hipotesis.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat nasionalisme siswa kelas XII 

IPS 2 SMA Futuhiyyah Mranggen Demak yang tidak diputarkan film Gie  

mendapatkan presentase tertinggi  sebesar 88,67% yang termasuk dalam kategori 

sangat tinggi, presentase nilai terendah sebesar 58% yang termasuk dalam 

kategori sedang. Sementara presentase rata-ratanya  yaitu sebesar 76,65% yang 
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termasuk kategori tinggi. Pada kelas yang diputarkan film Gie presentase nilai 

tertinggi sebesar 87,33% masuk dalam kategori sangat tinggi. Presentase nilai 

terendah sebesar 76,65% yang termasuk dalam kategori tinggi. Presentase rata-

ratanya sebesar 80% yang termasuk kategori tinggi. Berdasarkan tahap uji 

hipotesis  data tahap akhir yang menggunakan independent-sample test diperoleh 

nilai sig. (2-tailed) = 0,031 < 0,05, sehingga disimpulkan terdapat perbedaan yang 

signifikan. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik proses 

pembelajaran sejarah maka tingkat pemahaman siswa terhadap nilai-nilai 

nasionalisme akan semakin meningkat. Kesamaan penelitian dari Edi Nugroho 

dengan penelitian ini sama-sama memfokuskan mengenai tingkat pemahaman 

siswa terhadap tokoh. Perbedaan penelitian Edi Nugroho dengan penelitian ini 

yaitu penggunaan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini 

menggunakan kualitatif. Kemudian lokasi penelitian Edi Nugroho di SMA 

Futuhiyyah Mranggen Demak. Sedangkan penelitian ini di SMA Muhammadiyah 

Kutoarjo. Saran kepada guru sejarah untuk memanfaatkan film Gie untuk 

meningkatkan tingkat nasionalisme siswa. 

Penelitian Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Novelita Kusuma 

Wardhani tahun 2018. Dengan berjudul “Implementasi Nilai-Nilai 

Kepahlawanan Jenderal Soedirman Dalam Pembelajaran Sejarah Pokok 

Bahasan Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Pada Kelas XI di SMA Negeri 

1 Bobotsari Tahun Pelajaran 2017/2018”. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah SMA Negeri 1 Bobotsari 
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dengan menjadikan guru sejarah dan peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 

Bobotsari sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik wawancara, penyebaran angket, observasi, dan analisa dokumen. Teknik 

keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi 

sumber. Penanaman nilai-nilai kepahlawanan Jenderal Soedirman dalam proses 

pembelajaran diharapkan dapat menjadi teladan untuk membentuk kepribadian 

peserta didik. Berdasarkan latar belakang, tujuan dari penelitian ini adalah 

menjelaskan dan mendeskripsikan implementasi nilai-nilai kepahlawanan Jenderal 

Soedirman dalam pembelajaran sejarah kelas XI pokok bahasan upaya 

mempertahankan kemerdekaan di SMA Negeri 1 Bobotsari. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam RPP guru, terdapat kegiatan 

pembelajaran dengan desain yang dapat mendukung untuk implementasi nilai-

nilai kepahlawanan Jenderal Soedirman. Implementasi tersebut berupa model 

pembelajaran, media pembelajaran, pemberian contoh, menambah sumber belajar, 

dan menambahkan teknik penilaian. Menurut peneliti implementasi nilai-nilai 

kepahlawanan Jenderal Soedirman, dalam pembelajaran sejarah kelas XI sudah 

berjalan dengan baik. Nilai-nilai kepahlawanan tersebut meliputi nasionalisme, 

tanggung jawab, percaya diri, pengorbanan, dan kepemimpinan. Kendala yang 

dihadapi guru yaitu pola pikir peserta didik yang masih statis, lingkungan tempat 

tinggal peserta didik yang tidak mendukung untuk penerapannya, serta kurang 

adanya penanaman karakter siswa pada usia dini. Sementara kendala yang 

dihadapi siswa yaitu kurangnya kesadaran pada diri sendiri dan lingkungan yang 

tidak mendukung.  
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Novelita Kusuma Wardani 

yaitu menggunakan tokoh Jendral Soedirman sebagai implementasi nilai-nilai 

kepahlawanan, sedangkan penelitian ini menggunakan K.H Ahmad Dahlan 

sebagai pemahaman siswa terhadap nilai-nilai kepahlawanan. Kemudian lokasi 

penelitian, jika lokasi penelitian yang dilakukan Novelita Kusuma Wardani di 

SMA N 1 Bobotsari, sedangkan penelitian ini berlokasi di SMA Muhammadiyah 

Kutoarjo. Persamaan  penelitian ini dengan penelitian Novelita Kusuma Wardani 

adalah penggunaan fokus penelitian dengan menggunakan pahlawan nasional. 

Penggunaan metode penelitian Novelita Kusuma Wardani dengan penelitian ini 

juga menggunakan metode kualitatif. Saran kepada pihak sekolah, guru, dan 

orang tua diharapkan untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan nilai-nilai 

kepahlawanan Jenderal Soedirman sehingga peserta didik akan mendapat 

dukungan.  

Penelitian ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Mizaul Amal tahun 2017. 

Dengan judul “PERANAN K.H AHMAD DAHLAN DALAM

PENGEMBANGAN ISLAM DI YOGYAKARTA 1912-1923”. Penelitian yang 

dilakukan oleh Mizaul Amal dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif 

deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perjalanan hidup K.H 

Ahmad Dahlan dan menganalisis peranan K.H Ahmad Dahlan dalam 

pengembangan agama Islam di Yogyakarta pada tahun 1912-1923, baik dalam 

bidang pendidikan, sosial dan agama. Hasil penelitian membahas K.H Ahmad 

Dahlan masa kecilnya bernama Muhammad Darwis lahir pada tahun 1868 M, di 

kampung Kauman Yogyakarta. Ayahnya seorang ulama besar bernama K.H Abu 
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Bakar bin K.H Sulaiman. Kehidupan keagamaan masyarakat pada saat itu jauh 

dari agama Islam yang sebenarnya. Pembaharuan dalam bidang pendidikan yang 

dilakukan oleh K.H Ahmad Dahlan adalah dengan memadukan dua sistem belajar, 

yaitu sekolah Belanda dengan sekolah tradisional. Dan meluruskan keyakinan 

umat Islam Yogyakarta sesuai dengan Al Qur’an dan hadist. Perkembangan dalam 

bidang kemasyarakatan dengan membangun PKU (pembinaan kesejahteraan 

umat) untuk membantu dan menolong orang-orang miskin dan yatim piatu. 

Persamaan penelitian Mizaul Amal dengan penelitian ini yaitu penggunaan 

metode pendekatan dengan kualitatif, dan penggunaan tokoh K.H Ahmad Dahlan 

yang sama dalam fokus penelitian. Perbedaan penelitian Mizaul Amal lebih fokus 

ke dalam peran K.H Ahmad Dahlan dalam pengembangan agama Islam di 

Yogyakarta, sedangkan penelitian ini fokus dalam pemahaman siswa terhadap 

nilai-nilai kepahlawanan K.H Ahmad Dahlan.  

Penelitian keempat, penelitian ini dilakukan oleh Aufa Hasan Firdaus, Arif 

Purnomo dan Tzabit Azinar Ahmad pada tahun 2018. Dengan judul 

“KESADARAN SEJARAH SISWA TERHADAP KETOKOHAN DAN

KETELADANAN SUNAN KUDUS DI MA QUDSIYYAH KUDUS TAHUN 

PELAJARAN 2017/2018”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan proses penanaman 

kesadaran sejarah terhadap keteladanan dan ketokohan Sunan Kudus, dalam 

pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyyah Kudus. Kemudian 

faktor yang memepengaruhi tingkat kesadaran siswa, dan mendeskripsikan 
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fasilitas yang digunakan dalam penanaman kesadaran sejarah terhadap ketokohan 

dan keteladanan Sunan Kudus.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penananaman kesadaran sejarah 

terhadap keteladanan dan ketokohan Sunan Kudus dalam pembelajaran sejarah 

kebudayaan Islam di MA Qusiyyah Kudus sudah sesuai, dibuktikan dengan 

adanya Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran dan silabus pada kurikulum 2013, 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan kesadaran sejarah siswa yang ditujukan 

sebagian besar dari hasil wawancara siswa yaitu paham. Adanya faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat kesadaran sejarah siswa antara lain dari kompetensi 

guru sejarah, pembelajaran yang ada, dan lingkungan. Fasilitas yang digunakan 

dalam penanaman kesadaran sejarah sudah baik, ditunjang dari sumber belajar dan 

ekstrakurikuler. Persamaan penelitian ini yaitu penggunaan tokoh dalam fokus 

penelitian, dan pengunaan pendekatan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini 

adalah lokasi penelitian yang dilakukan oleh Aufa Hasan Fidaus, Arif Purnomo 

dan Tsabit Azinar Ahmad di Madrasah Aliyyah Qudsiyyah Kudus dengan fokus 

ketokohan Sunan Kudus, sedangkan penelitian ini berlokasi di SMA 

Muhammadiyah Kutoarjo dengan fokus ketokohan K.H Ahmad Dahlan. 

Penelitian kelima, penelitian ini dilakukan oleh Ma’nun pada tahun 2006. 

Penelitian berjudul “METODE PENDIDIKAN K.H AHMAD DAHLAN 

DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara lebih dalam tentang 

metode pendidikan K.H Ahmad Dahlan dengan menggunakan sudut pandang ilmu 

pendidikan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
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mengambil latar seorang tokoh K.H Ahmad Dahlan. pengumpulan data dilakukan 

dengan cara dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna 

terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna itulah ditarik 

kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan analisis 

kritik, yaitu kritik ekstern dan intern.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa (1) karakteristik 

metode pendidikan K.H Ahmad Dahlan lebih mengedepankan pada keteladanan, 

bersifat praktis, partisipatif, komunikatif, menggembirakan, fleksibel, dinamis, 

dan integratif. (2). Dalam konteks pendidikan Islam dewasa ini, metode 

pendidikan K.H Ahmad Dahlan tetap aktual dan relevan untuk diterapkan dalam 

pembelajaran di sekolah, sehinngga tepat untuk dikembangkan untuk menghadapi 

persaingan global dan modernitas. Persamaan penelitian Ma’nun dengan

penelitian ini yaitu penggunaan tokoh K.H Ahmad Dahlan dan penggunaan 

metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian Ma’nun lebih fokus pada

peninjauan metode pendidikan K.H Ahmad Dahlan sedangkan penelitian ini fokus 

pada pemahaman siswa SMA Muhammadiyah Kutoarjo terhadap nilai-nilai 

kepahlwanan K.H Ahmad Dahlan. 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir berupa asosiatif/hubungan maupun komparatif/ 

perbandingan, kerangka berpikir asosiatif dapat menggunakan kalimat jika begini 

maka akan begitu: jika guru kompeten maka hasil belajar akan tinggi, jika 

kemampuan kepala sekolah baik, maka iklim kinerja sekolah akan baik 

(Sugiyono, 2016: 95). Kerangka berpikir yang dibuat dalam penelitian ini 
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Baik  

bertujuan untuk membentuk pola-pola penelitian, memudahkan pelaksanaan 

penelitian, dan untuk mempertegas alur-alur penelitian sehingga penelitian yang 

dilakukan akan lebih sistematis dan dapat mencapai tujuan penelitian. Pemahaman 

siswa SMA Muhammadiyah Kutoarjo terhadap nilai-nilai kepahlawanan K.H 

Ahmad Dahlan salah satunya dipengaruhi oleh pemberian stimulus, dengan 

pemberian stimulus diharapkan siswa akan lebih paham dengan nilai-nilai 

kepahlawanan K.H Ahmad Dahlan, dan dapat meminimalkan perilaku 

menyimpang pada siswa di SMA Muhammadiyah Kutoarjo. Jika stimulus 

pemahaman siswa terhadap nilai-nilai kepahlawanan belum maksimal, maka 

respon pemahaman siswa terhadap nilai-nilai kepahlawanan akan menjadi kurang 

dan belum memuaskan.   

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dirumuskan dalam bagan sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir

Pemberian stimulus mengenai pemahaman  

nilai-nilai kepahlawnan K.H Ahmad 

Dahlan pada siswa 

==============================

Belum 

baik  

Penyimpangan 

perilaku siswa  

Meminimalkan penyimpangan 

perilaku pada siswa   

Pemahaman siswa 
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BAB V

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan maka dapat 

penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Pemahaman siswa SMA Muhammadiyah Kutoarjo mengenai nilai-

nilai kepahlawanan K.H Ahmad Dahlan didapatkan melalui pembelajaran 

materi di dalam kelas. Yaitu pada mata pelajaran sejarah yang diampu oleh 

bapak Gunadi pada sub bab kebangkitan nasional pergerakan Indonesia, dan 

melalui mata pelajaran PKM (Pendidikan Kemuhammadiyahan) yang diampu 

oleh ibu Wahidah yang di dapatkan pada kelas satu semester satu. Untuk 

menambah pemahaman siswa terhadap pemahaman K.H Ahmad Dahlan siswa 

juga dilibatkan dalam kegiatan sekolah seperti LDK (Latian Dasar 

Kepemimpinan), dalam kegiatan ini diisi dengan kegiatan kajian yang 

membahas mengenai K.H Ahmad Dahlan dalam memperjuangkan 

Muhammadiyah. Selain kegiatan LDK juga ada pembinaan dari PCM 

(Pimpinan Cabang Muhammadiyah) diisi dengan kegiatan pembinaan dan 

motivasi untuk siswa. Hasil wawancara pemahaman siswa mengenai 

ketokohan K.H Ahmad Dahlan siswa cenderung belum terlalu paham 

mengenai tokoh K.H Ahmad Dahlan, dibuktikan dengan pada hasil 

wawancara siswa hanya dapat menjawab sekilas mengenai K.H Ahmad 

Dahlan, tidak dapat menjelaskan dan mengidentifikasi sosok tokoh K.H 
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Ahmad Dahlan seperti apa, tidak dapat mendeskripsikan biografi tokoh, tidak 

menjelaskan peran tokoh dalam kemajuan bangsa Indonesia terutama dalam 

bidang pendidikan. Untuk data pendukung pemahaman siswa terhadap K.H 

Ahmad Dahlan peneliti akan melampirkan teks wawancara dengan siswa pada 

bagian lampiran penelitian. 

2. Pengamalan nilai-nilai kepahlawanan K.H Ahmad Dahlan dari sekolah untuk 

siswa cukup baik seperti adanya kegiatan sholat berjama’ah yang 

diselenggarakan di masjid sekolah, sholat Jumat untuk siswa laki-laki di 

masjid sekolah, dan untuk siswa putri mengikuti kegiatan keputrian yang diisi 

dengan kajian. Siswa juga dilibatkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan besar 

agama, sekolah mendatangkan penceramah yang nantinya dalam materi 

ceramah mencontohkan nilai-nilai K.H Ahmad Dahan. Selain itu ada kegiatan 

baksos, zakat, dan kegiatan Jum’at bersih yang dilakukan setiap satu bulan 

sekali, dengan melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar sekolah. Pada saat 

dilakukannya wawancara terhadap siswa, sebagaian besar siswa cenderung 

belum meneladani nilai-nilai kepahlawanan K.H Ahmad Dahlan atas dasar 

kesadaran sendiri seperti semangat belajar, semangat perjuangan, sikap 

toleransi, tabah menghadapi rintangan, aktif organisasi, bijak, nasionalisme, 

sedekah dan belas kasih. Hal ini dibuktikkan dengan hasil wawancara 

terhadap siswa SMA Muhammadiyah Kutoarjo dari perwakilan tiap-tiap 

kelas, mereka sebagian besar menjawab belum meneladani ketokohan K.H 

Ahmad Dahlan dalam kehidupan sehari-hari.  
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3. Kendala dalam penanaman nilai-nilai kepahlawanan K.H Ahmad Dahlan 

meliputi latar belakang dan karakter siswa yang berbeda, materi pembelajaran 

yang sedikit, minat baca siswa SMA Muhammadiyah Kuotoarjo yang masih 

kurang, dan ketersediaan buku di perpustakaan yang masih kurang. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti memberikan saran kepada 

sekolah dan guru yaitu:  

1. Kendala latar belakang dan karakter siswa yang berbeda dapat diatasi 

dengan cara menambah kegiatan pemahaman siswa terhadap kephlawanan 

K.H Ahmad Dahlan di luar pembelajaran. Sehingga siswa selain 

mendapatkan materi pembelajaran di dalam kelas juga melaksanakan 

kegiatan-kegiatan sesuai dengan nilai-nilai keteladanan K.H Ahmad 

dahlan, dengan begitu siswa akan terbiasa dengan melakukannya. Selain 

itu ketika pemberian materi di dalam kelas guru dapat mengkaitkan dan 

mengingatkan kembali bahwa kegiatan yang dilakukan siswa itu suatu 

bentuk keteladanan terhadap nilai-nilai pahlawan K.H Ahmad Dahlan. 

2. Waktu dan materi pembelajaran yang sedikit. Ketika waktu dan materi 

mengenai kepahlawanan hanya sedikit guru dapat mengkaitkan kembali 

K.H Ahmad Dahlan pada materi yang sesuai dengan pembelajaran, selain 

itu dapat diberikan tugas-tugas mengenai tokoh K.H Ahmad Dahlan, dan 

memperbanyak kegiatan praktek nyata mengenai nilai-nilai kepahlawanan 

di lingkungan sekolah. 

3. Minat baca siswa SMA Muhammadiyah Kutoarjo yang masih kurang, 

untuk mengatasi minat baca siswa yang kurang guru dapat memberikan 
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tugas dengan materi yang ada di dalam buku, seperti bedah buku, 

meringkas, bermain peran materi sesuai dengan materi di buku. Metode ini 

juga harus diimbangi dengan jumlah buku yang memadai untuk siswa. 

Guru diharapkan mengurangi pemberian tugas dengan cara browsing

internet, serta guru memberi motivasi lebih agar siswa tertarik untuk 

membaca buku. Dalam mengatasi kurangnya buku dalam perpustakaan, 

sekolah diharapkan memberi anggaran lebih untuk pembelian buku di 

sekolah, untuk menekan anggaran biaya buku sekolah dapat membeli 

buku-buku second layak pakai. Selain itu sekolah dapat melakukan 

kerjasama atau membuka donasi untuk menunjang fasilitas buku di 

perpustakaan. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran 

kepada: 

1. Bagi Sekolah 

a. Hendaknya sekolah lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang masih 

kurang terkhusus buku di perpustakaan, karena untuk menghasilkan hasil 

pembelajaran yang baik pada siswa diperlukan sarana dan prasarana yang 

menunjang.  

b. Sekolah lebih mengenalkan nilai-nilai K.H Ahmad Dahlan yang mudah 

diteladani oleh siswa, dan sekolah meningkatkan kegiatan tentang 

penanaman nilai-nilai K.H Ahmad Dahlan. 

2. Bagi Guru 
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Guru sebaiknya meningkatkan kreatifitas dalam mengajar dan 

menghindari metode pembelajaran yang terlalu monoton yang menyebabkan 

siswa menjadi bosan. Guru menibgkatkan pembelajaran yang menyenangkan 

agar siswa lebih tertarik untuk mempelajari materi khususnya materi 

mengenai K.H Ahmad Dahlan.  

3. Bagi Siswa  

Siswa sebaiknya harus meningkatkan minat membaca buku tentang 

kepahlawanan K.H Ahmad Dahlan. Selain itu siswa juga diharapkan dapat 

meneladani nilai-nilai kepahlawanan K.H Ahmad Dahlan untuk meningkatkan 

semangat kebangsaan dan nasionalisme.  



87 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah, Nafillah. 2015. K.H. Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis). Jurnal 

Ilmiah Sosisologi Agama, Vol 9 No 1 

Anas, Sudijono. 2011. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grasindo 

 Persada 

Anshorly, Nasruddin. 2010. Matahari Pembaharu. Yogyakarta: Penerbit Jogja 

Bangkit Publisher 

Arlen, Defti dkk. 2014. Pemikiran K.H Ahmad Dahlan dalam Bidang Sosial dan 

Pendidikan. Journal Studi Sosial. Vol. 2. No. 4 

Bambang, Subali. 2012. Prinsip Asesmen & Evaluasi Pembelajaran.Yogyakarta: 

 UNY Press 

Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka 

Cipta 

Budiyono, Kabul. 2007. Nilai-Nilai Kepribadian Kejuangan Bangsa Indonesia. 

 Bandung: Alfabeta 

Dadang, Supardan. 2011. Pembaharuan Pembelajaran Sejarah dan Nilai-Nilai 

 Kepahlawanan di Sekolah. Semarang: Makalah Seminar Nasional 

 Universitas Dies Natalis ke-54 Diponegoro 

Daryanto. 2012. Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta 

Departemen Sosial RI. 1986. Bunga Rangkai Kepahlawanan. Jakarta: Direktorat 

Jendral Bina Kesejahteraan Sosial.   

Depdikbud. 1983. Pemikiran Biografi Kepahlawanan dan Kesejarahan. Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Elly, M Setiadi dan Usman K. 2011. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan 

Gejala Sosial Teori Aplikasi dan Pencegahannya. Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group 

Firdaus, Purnomo dan Ahmad. 2018. Kesadaran Sejarah Siswa Terhadap 

 Ketokohan Dan Keteladanan Sunan Kudus Di MA Qudsiyyah Kudus 

 Tahun Pelajaran 2017/2018. Indonesian Journal of History Education, 

 Volume 6. Nomor 2 



88 

Hariri, Didik L. 2010. Jejak Sang Pencerah. Jakarta: Best Media Utama 

Hergehahn dan Matthew. 2008. Teheories Of Learning. Jakarta: Kencana Prenada 

 Media Group 

John, Scott. 2011. Sosiologi (The Key Concept). Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada 

Kartini, Kartono. 2003. Petalogi Sosial Jilid I. Jakarta: BPK Gunung Mulia 

Koesoema, Doni A, 2010. Pendidikan Kerekter. Jakarta: Grasindo 

Kuncoro, Hadi dan Sustianingsih. 2015. Ensklopedia Pahlawan Nasional. 

Yogyakarta: Istana Media 

Ma’nun. 2006. Metode Pendidikan K.H Ahmad Dahlan Ditinjau Dalam Perspektif 

 Pendidikan Islam. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga 

Milles dan Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : 

Universitas Indonesia Press 

Mizaul, Amal. 2017. Peranan K.H Ahmad Dahlan Dalam Pengembangan Islam 

 Di Yogyakarta 1912-1923. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga 

Moleong, Lexy. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya 

Mu’thi Abdul, Marihandono Djoko, DKK. 2015. K.H Ahmad Dahlan. Jakarta: 

Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jendral Kebudayaan 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Mulkhan, Abdul Munir. 1990. K.H Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam 

Perspektif Perubahan Sosial. Jakarta Bumi Aksara 

Mulkhan, Abdul Munir. 2010. Jejak Pembaharuan Sosial dan Kemanusiaan Kiai  

 Ahmad Dahlan. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara 

Mulyana, Rohmat. 2004. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. Bandung: Alfabeta 

Nana, Sudjana. 2017. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: 

Remaja Rosdakarya 



89 

Ngalim, Purwanto. 2013. Prinsip-Prinsip dan Evaluasi Pengajaran. Bandung: 

Remaja Rosdakarya 

Ni’mah, Zetty Azizatun. 2014. Pemikiran Pendidikan Islam Perpektif K.H Ahmad

Dahlan (1869-1923 M) dan K.H Hasyim Asy’ari (1871-1947 M). 

Dekditika Religius. Volume 2, No. 1. Hal. 146  

Nugroho, Adi. 2009. Kyai Haji Ahmad Dahlan. Yogyakarta : Kelompok Penerbit 

 Ar Ruzz Media 

Nugroho, Edi. 2018. Eksperimen pemutaran film Gie terhadap pemahman nilai-

nilai nasionalisme siswa kelas XII IPS SMA Futuhiyyah Mranggen Demak 

tahun pelajaran 2017/2018. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial UNNES 

Omar, Hamalik. 2009. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi aksara  

Ormrod, Jeanne Ellis. 2008. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Erlangga 

Purnomo Arif, dkk. 2018. Kesadaran Sejarah Siswa Terhadap Ketokohan dan 

Keteladanan Sunan Kudus Di MA Qudsiyyah Kudus Tahun Pelajaran 

2017/2018. Indonesian Journal of History Education. Vol.6 (2): 151 

Rifa’i Achmad dan Anni Catharina Tri. 2018. Psikolgi Pendidikan. Semarang: 

UNNES Press 

Salam, Junus. 1968. Riwayat Hidup K.H A Dahlan. Yogyakarta: Depot

 Pengajaran Muhammadiyah 

Soeprapto. 2008. Bangsa Beradap Harus Menghormati Para Pahlawan.            

 Bandung: Gemari Edisi 94/Tahun IX/November  

Sucipto, Hery. 2010. K.H Ahmad Dahlan: Sang Pencerah, Pendidik, Pendiri. 

Jakarta: Best Media Utama 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: 

Alfabeta 

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan: Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 

Dan R&D. Bandung : Alfabeta 

Tjahjopurnomo. 2015. Biografi K.H Ahmad Dahlan. Jakarta: Musium                              

 Kebangkitan Nasional 

Uno Hamzah. 2009. Mengelola Kecerdasan Dalam Pembelajaran. Jakarta: Bumi 

 Aksara 



90 

Utomo, Cahyo Budi. 1983. Nilai-Nilai Kepahlawanan, Persepsi Terhadap 

Pengajaran Sejarah dan Sikap Sosial Pelajar SMA di Semarang 

1991/1992.  Tesis. Jakarta:. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

Wardhani Novelita Kusuma. 2018. Implementasi Nilai-Nilai Kepahlawanan 

Jenderal Soedirman Dalam Pembelajaran Sejarah Pokok Bahasan Upaya 

Mempertahankan Kemerdekaan Pada Kelas XI di SMA Negeri 1 Bobotsari 

Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial UNNES 


