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SARI 

Ibnu Jarir. 2019. “Penanaman nilai-nilai keteladanan Pangeran Diponegoro 

dalam pembelajaran sejarah di SMA Islam Diponegoro Surakarta”. Sekripsi 

jurusan sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

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

Kata Kunci : penanaman nilai-nilai keteladanan, pangeran Diponegoro, 

Pembelajaran Sejarah. 

Pendidikan sejarah memiliki peran penting untuk membentuk karakter, 

penanaman karakter dilakukan melalui keteladanan pahlawan nasional salah 

satunya yaitu Pahlawan Diponegoro. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah 

(1) untuk mengetahui nilai-nilai keteladanan tokoh Pangeran Diponegoro yang 

telah ditanamkan di SMA Islam Diponegoro Surakarta, (2) untuk mengetahui cara 

penanaman nilai-nilai keteladanan Pangeran Diponegoro di pembelajaran sejarah 

dan (3) untuk mengetahui kendala dalam penanaman nilai-nilai keteladanan 

Pangeran Diponegoro pada pembelajaran sejarah. 

Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus. 

Lokasi penelitian di SMA Islam Diponegoro Surakarta. Informan dalam penelitian 

ini adalah kepala sekolah, guru sejarah dan siswa kelas 11 semua jurusan. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dalam penelitian 

ini adalah trianggulasi teknik dan trianggulasi sumber. Analisis yang digunakan 

menggunakan analisis interaktif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) nilai-nilai yang dimiliki oleh 

Pangeran Diponegoro ditemukan belum ditanamkan di dalam pembelajaran 

sejarah tetapi telah ditanamkan kepada siswa di SMA Islam Diponegoro Surakarta 

melalui penerapan budaya sekolah. Nilai-nilai tersebut yaitu nilai religius, 

mandiri, integritas, nasionalisme, dan gotong royong, (2) penanaman nilai-nilai 

keteladanan Pangeran Diponegoro dalam pembelajaran sejarah di SMA Islam 

Diponegoro Surakarta sudah muncul tetapi belum menjadi bagian dari 

pembelajaran sejarah di SMA Islam Diponegoro Surakarta tetapi, lebih banyak 

masuk di dalam penerapan budaya sekolah. (3) kendala dalam penanaman nilai-

nilai keteladanan Pangeran Diponegoro dalam proses pembelajaran sejarah yaitu 

belum adanya porsi khusus untuk penanaman nilai keteladanan Pangeran 

Diponegoro dalam pembelajaran, dan karakter pribadi siswa yang berbeda-beda. 

Saran untuk pihak sekolah dan guru agar dapat mengoptimalkan 

penanaman nilai-nilai keteladanan dari tokoh Pangeran Diponegoro dalam 

pembelajaran dengan membuat mata pelajaran terkait kediponegoroan agar proses 

internalisasi nilai-nilai keteladanan pangeran Diponegoro dapat berlangsung lebih 

optimal dan juga guru harus dapat mempergunakan beberapa metode dan media 

untuk menanamkan nilai-nilai keteladanan pangeran Diponegoro kepada siswa 

dalam pembelajaran sejarah sebagai contoh seperti dengan membuat poster-poster 

terkait nilai-nilai keteladanan pangeran Diponegoro. 
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ABSTRACT 

Ibnu Jarir. 2019. " The implementation of Prince Diponegoro’s exemplary values

in history of class XI SMA Islam Diponegoro Surakarta". Final project. Faculty of 

Social Science. Universitas Negeri Semarang. Advisor Tsabit Azinar Ahmad, 

S.Pd., M.Pd. 

Keywords: exemplary values implementation, prince Diponegoro, history 

learning. 

Historical education has an important role to shape character, the 

implementation of the character  is done through the example of national heroes, 

one of them is Diponegoro. Therefore, the objectives of this study were (1) to find 

out the exemplary values of prince Diponegoro that has been implemented at 

SMA Islam Diponegoro Surakarta, (2) to know how the implementation of Prince 

Diponegoro's exemplary values in history learning and (3) to find out the 

constraints in the implementation of Prince Diponegoro's exemplary values in 

history learning.  

        This study used qualitative methods with a case study strategy. The study 

was conducted at SMA Islam Diponegoro Surakarta. The Informants in this study 

were principals, history teachers and 11th grade students in all departments. Data 

collection techniques in this study used several techniques, namely observation, 

interviews, and documentation. The validity techniques of the data in this study 

were technique triangulation and source triangulation. The study used interactive 

analysis. 

     The results showed that: (1) the values possessed by Prince Diponegoro were 

found to have not been instilled in history learning but had been instilled in 

students at Diponegoro Islamic High School Surakarta through the application of 

school culture had 5 values, namely religious, independent, integrity, nationalism, 

and mutual cooperation. (2) the implementation of Prince Diponegoro's exemplary 

values in history learning at SMA Islam Diponegoro Surakarta has emerged but 

has not yet become part of history learning at Diponegoro Islamic High School 

Surakarta but, more is included in the application of school culture (3) the 

constraints in the implementation of Prince Diponegoro's exemplary values in the 

learning process, namely students were still not conducive when learning were 

about to begin, lack of time allocation of teaching learning process and students' 

personal characteristics are different. The Suggestions for schools, teachers and 

parents are expected to work together in an effort to implement of Prince 

Diponegoro's exemplary values to students. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan arus globalisasi telah 

membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia. Dalam 

upaya menghadapi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh proses 

globalisasi pada satu pihak, dan proses demokratisasi pada pihak lain, sangat 

diperlukan sumber daya manusia yang lebih berkualitas melalui pembaruan 

sistem pendidikan dan penyempurnaan kurikulum di Indonesia, termasuk 

pembaharuan pada kurikulum sejarah yang berbasis kompetensi, demokratis 

dan berwawasan lokal namun tetap memperhatikan standar nasional (Suryadi 

dan Budianyah, 2009:129). Fenomena globalisasi tersebut memberikan 

berbagai akses kehidupan yang lebih mudah bagi manusia, tentunya 

membawa dampak lain yang kontras. Globalisasi yang kini semakin 

memudarkan batas ruang dan waktu, tentu juga akan memudarkan batas-batas 

kebudayaan sebagai identitas dari sebuah bangsa. Karena memudarnya batas-

batas ruang dan waktu akan selalu membawa dampak, pengiring yaitu 

mendorong ke dalam penyeragaman budaya. Dampak ini mulai kita lihat 

dalam kehidupan sehari-hari, seperti budaya digitalisasi dalam setiap aktivitas 

manusia. Melalui globalisasi (Widja, 1989:12) bersamanya terbawa berbagai 

informasi yang tidak tersaring bagi generasi bangsa dan berakibat berbagai 
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transmisi nilai ikut terpolusi atau terbelokan oleh berbagai kepentingan 

yang tak sejalan dengan karakter bangsa. 

Persoalan budaya dan karakter bangsa saat ini mejadi sorotan tajam di 

masyarakat, sorotan itu mengenai berbagai aspek kehidupan, tertuang di 

berbagai tulisan di media cetak, wawancara, dialog dan gelas wicara di media 

elektronik. Persoalan yang muncul di masyarakat, seperti korupsi, kekerasan, 

kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massal, kehidupan ekonomi yang 

konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif dan sebagainya menjadi 

topik pembahasan hangat di media massa (kemendiknas, 2010). Senada 

dengan itu Menurut Fathurrohman (2013:9) Pendidikan karakter menjadi isu 

utama pendidikan pada abad ke 21 ini. Selain menjadi bagian dari proses 

pembentukan akhlak anak bangsa, pendidikan karakter diharapkan mampu 

menjadi pondasi utama dalam mensukseskan Indonesia Emas tahun 2045. 

Indonesia memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang 

memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Untuk memenuhi 

kebutuhan sumber daya tersebut, dunia pendidikan memiliki peran yang 

sangat penting. 

Jalan keluar yang banyak dikemukakan untuk mengurangi masalah 

budaya dan karakter bangsa itu adalah pendidikan. Pendidikan dianggap 

sebagai alternatif yang bersifat prentif, karena pendidikan membangun 

generasi baru bangsa yang lebih baik. sebagai alternatif yang bersifat 

prefentif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi 

muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi 
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penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Memang diakui 

bahwa hasil dari pendidikan akan terlihat dampaknya dalam waktu yang tidak 

segera, tetapi memiliki daya tahan dan dampak yang kuat di masyarakat 

(kemendiknas, 2010). 

Salah satu pendidikan yang dapat menerapkan pendidikan karakter 

kepada peserta didik adalah pendidiikan sejarah. Karena dalam pendidikan 

sejarah terdapat tujuan yang secara tidak langsung dapat membentuk karakter 

peserta didik. Hal ini diikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hasan (2012) mengenai tujuan dari pendidikan sejarah yakni: (1) 

mengembangkan berpikir kronologis, kritis, dan kreatif; (2) membangun 

kepedulian sosial; (3) mengembangkan semangat kebangsaan; (4) 

membangun kejujuran, kerja keras, dan tanggungjawab; (5) mengembangkan 

rasa ingin tahu; (6) mengembangkan sikap dan nilai kepahlawanan serta 

kepemimpinan; (7) mengembangkan kemampuan berkomunikasi; (8) 

mengembangkan kemampuan mencari, mengolah, mengemas dan 

mengkomunikasikan informasi. 

Menurut Ahmad (2014) peranan penting pendidikan sejarah sebagai 

bagian dari pendidikan karakter di sebabkan oleh beberapa hal Pertama, 

banyaknya masalah yang merusak kepribadian siswa. Beragam masalah 

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

merajalela. Kedua, tantangan global menuntut penyikapan yang bijak yang 

berbasis pada kearifan masyarakat. Karenanya perlu penguatan bagi 

masyarakat untuk menyikapi perubahan global melalui sejarah. Ketiga, 
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pengembangan karakter memerlukan best practice keteladanan dari nilai-nilai 

kepahlawanan yang terkandung dalam pembelajaran sejarah. Melalui 

pembelajaran sejarah, nilai-nilai keteladanan dan kepahlawanan dapat 

diinternalisasikan kepada peserta didik. 

Pendidikan karakter saat ini sangat mendesak untuk diterapkan. 

Banyaknya masalah karakter yang dialami oleh Indonesia menguatkan 

urgensi penerapan pendidikan karakter. Menindaklanjuti hal tersebut, 

pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 telah 

merancang panduan pelaksanaan pendidikan karakter dalam buku berjudul 

Pengembangan Pendidikan Budaya dan karakter Bangsa (Puskur, 2010). 

Selanjutnya sebagai tindak lanjut mengenai permasalahan karakter tersebut 

pemerintah melalui peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang 

penguatan pendidikan karakter. Dokumen pemerintah tersebut menyaratkan 

bahwa dalam pembelajaran di sekolah harus menyertakan muatan-muatan 

karakter di dalamnya, termasuk dalam pembelajaran sejarah. Pelajaran 

sejarah berperan dalam pendidikan karakter karena memiliki nilai-nilai yang 

dapat diaplikasikan dalam materi-materinya. Pembelajaran sejarah mampu 

memberikan motivasi bagi siswa dan memperkanlkan mereka terhadap 

bangsa dan perjuangannya di masa lampau. Terkait dengan hal ini Hasan 

(2012: 81-95) menjelaskan bahwa “materi pendidikan sejarah mampu

mengembangkan potensi peserta didik untuk mengenal nilai-nilai bangsa 

yang diperjuangkan pada masa lalu, dipertahankan dan disesuaikan untuk 
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kehidupan masa kini, dan dikembangkan lebih lanjut untuk kehidupan masa 

depan” (dalam Ahmad, 2014) 

Peranan sejarah sangat penting bagi pendidikan masyarakat Indonesia, 

terutama dalam lingkungan sekolah. Untuk itu, pembelajaran sejarah 

diajarkan mulai dari sejak dini dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. 

Pembelajaran sejarah ini juga membantu manusia untuk menyelesaikan 

berbagai masalah karakter dan membekali masa depan yang cerah dengan 

melihat dari masa lalu. Materi sejarah mengandung nilai-nilai kepahlawanan, 

keteladanan, kepeloporan, patriotisme, nasionalisme dan semangat pantang 

menyerah yang mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian 

peserta didik; (Aman, 2011:34). 

Beberapa nilai kepahlawanan dapat digali dan dikembangkan melalui 

pembelajaran sejarah yang bermakna. Sejarah adalah mata pelajaran yang 

menanamkan pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai mengenai proses perubahan 

dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga 

sekarang (Agung, 2013:55). Untuk itu memang sangat dituntut adanya 

kreativitas dari para guru sejarah. Para guru sejarah harus menggali dan 

mampu mentransformasikan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik. 

Berdasarkan peran guru tersebut, siswa akan mampu memahami apa yang 

mereka ketahui setelah mengikuti kegiatan pembelajaran sejarah. 

Salah satu keunggulan dalam hal pembelajaran sejarah dalam hal 

penanaman nilai menurut Ahmad (2014) adalah adanya tokoh yang dijadikan 
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panutan. Tokoh-tokoh sejarah menjadi best practice dalam penanaman nilai 

keteladanan ataupun nilai-nilai luhur didalamnya. Dalam pembelajaran 

sejarah terdapat tokoh yang bersifat pentagonis, seperti para pahlawan yang 

telah rela berkorban melawan penjajah dari situ maka dapat diijadikan 

sebagai teladan untuk nilai-nilai yang bersifat positif. Selain itu ada juga 

tohoh yang bersifat antagonis, seperti penjajah yang menjadi faktor pemicu 

dimunculkannya arti penting sebuah nilai, hal ini Sama halnya dengan 

pendapat Djamarah dan Zain (2013:2) yang mengatakan bahwa secara umum 

strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak 

dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kondisi 

strategi penanaman nilai-nilai keteladanan yang diharapkan tercipta diarahkan 

untuk meningkatkan peserta didik dalam meningkatkan semangat kebangsaan 

dari tokoh-tokoh pahlawan nasional. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jualeha (2012) tentang 

penanaman nilai kepahlawanan memiliki implikasi yang positif terhadap 

pengembangan karakter. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan 

penerapan strategi peneladanan pahlawan, dapat memberikan kontribusi 

signifikan terhadap pengembangan karakter budaya bangsa para peserta didik. 

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Chaerulsyah (2014) 

yang menyatakan bahwa persepsi siswa terhadap keteladanan pahlawan 

nasional bersifat positif. Siswa mengenal sosok pahlawan nasional sebagai 

seorang yang berjuang gigih, dan rela berkorban tanpa pamrih serta bersikap 
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jujur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan upaya menegakan 

kedaulatan. 

Salah satu tokoh penting yang memiliki peran penting dalam sejarah 

Indonesia adalah Pangeran Diponegoro. Penelitian yang dilakukan oleh 

Widayanto (2011) menjelaskan tentang pemanfaatan museum Diponegoro 

sebagai sumber belajar siswa. Di dalam penelitian ini selain menceritakan 

benda-benda yang ada di museum ini juga ada pembelajaran tentang 

bagaimana perlawanan yang dilakukan Pangeran Diponegoro ke pemeritah 

kolonialisme Belanda. Dan selain itu juga terdapat pembinaan nilai-nilai 

keteladanan dari tokoh Pangeran Diponegoro kepada Peserta didik agar 

mereka dapat menumbukan rasa cinta tanah air dan bangsa, yang diawali 

dengan penanaman nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air dan bangsa yang 

semuanya itu dilakukan oleh guru saat melakukan pembelajaran sejarah di 

sekolah. 

Nilai-nilai keteladanan dari para tokoh  pahlawan bisa diterapkan di 

dalam pelajaran sejarah SMA, di dalam mata pelajaran sejarah banyak pokok 

bahasan  tentang pahlawan-pahlawan nasional yang dapat dijadikan sebagai 

teladan bagi peserta didik seperti jendral Sudirman, Ki Hajar Dewantoro dan 

Pangeran Diponegoro yang masuk di dalam kurikulum pembelajaran SMA di 

kelas XI tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap Kolonialisme 

Belanda.  
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Salah satu sekolah yang diteliti adalah di sekolah menengah atas Islam 

Diponegoro Surakarta, alasan peneliti memilih sekolah ini karena sekolah ini 

menggunakan nama pahlawan Diponegoro sebagai nama sekolahnya dan 

letak atau lokasi sekoklah tersebut yang dekan dengan keraton Solo yang juga 

masih memiliki keterkaitan dengan tokoh Pangeran Diponegoro sehingga 

menarik peneliti untuk meneliti penerapan nilai-nilai keteladanan Pangeran 

Diponegoro di sekolah tersebut. 

Penelitian mengenai keteladanan tokoh pahlawan Diponegoro di dalam 

pembelajaran sejarah sebenarnya sudah dilakukan oleh Suyanti (2016), Heru 

Arif Pianto, Achmad Hozaini (2016), namun demikian penelitian tersebut 

belum mengacu pada penerapan nilai-nilai keteladanan dan penguatan nilai-

nilai karater siswa terutama siswa sekolah menengah atas, oleh karena itu 

peneliti merasa tertarik untuk meneliti di sekolah menengah atas yang dalam 

hal ini adalah sekolah menengah atas Islam Diponegoro Surakarta. Peneliti 

merasa perlu untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai keteladanan 

tokoh pahlawan dalam membentuk  kesadaran sejarah siswa yang ada di 

SMA Islam Diponegoro Surakarta. Berdasarkan latar belakang tersebut 

peneliti merusmuskan judul: penanaman nilai-nilai keteladanan Pangeran 

Diponegoro dalam pembelajaran sejarah di kelas XI SMA Islam Diponegoro 

Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja nilai-nilai keteladanan yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro? 
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2.  Bagaimana penanaman nilai-nilai  keteladanan Pangeran Diponegoro dalam 

pembelajaran sejarah di SMA Islam Diponegoro Surakarta?  

3. Apa saja kendala-kendala dalam  penanaman nilai-nilai keteladanan 

Pangeran Diponegoro pada pembelajaran sejarah SMA Islam Diponegoro 

Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui nilai-nilai keteladanan apa saja yang dimiliki dari 

ketokohan pangeran Diponegoro yang disampaikan oleh guru di SMA Islam 

Diponegoro Surakarta. 

2. Untuk mengetahui cara penanaman nilai-nilai keteladanan Pangeran 

Diponegoro dalam pembelajaran sejarah di SMA Islam Diponegoro 

Surakarta.  

3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses penanaman nilai-nilai 

keteladanan Pangeran Diponegoro pada pembelajaran sejarah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis  

a. dapat menambah wawasan bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan 

terutama yang berhubungan dengan ketokohan Pangeran Diponegoro dan 

juga dalam nilai-nilai keteladanannya. 

b. Secara teoretis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi 

untuk penelitian lebih lanjut mengenai sejauh mana siswa mengetahui 

nilai-nilai keteladanan pahlawan nasional .  
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru  

   Hasil penelitian dapat digunakan sebagai:  

1. Masukan kepada pendidik dalam penyampaian materi agar selalu 

mengacu pada tujuan pembelajaran, dengan harapan siswa dapat 

menguasai dan memahami materi pelajaran sekaligus dapat membina 

nilai-nilai keteladanan pahlawan nasional sehingga para siswa tahu 

arti penting nilai-nilai keteladanan yang harus diperjuangkan pada 

masa sekarang ini. 

2. Sumbangan informasi bagi guru dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar untuk pembinaan nilai-nilai keteladanan sebaik mungkin 

kepada siswa sebagai generasi penerus yang tahu akan perjuangan 

masa lampau untuk dijadikan sebagai pedoman pada masa depan. 

b. Bagi siswa 

1. Dapat menumbuhkan semangat kebangsaan melalui nilai-nilai 

keteladanan pahlawan nasional kepada siswa sebagai generasi penerus 

bangsa.  

2. Dapat memberikan motivasi kepada siswa agar mempunyai kesadaran 

untuk berbangsa dan bernegara.  

3. Meningkatkan rasa kebanggaan dan rasa cinta tanah air kepada bangsa 

dan negara.  

4. Agar siswa lebih menghormati dan menghargai jasa-jasa para pejuang 

yang sudah berkorban demi tanah air.  
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5. Agar siswa bisa lebih berkata jujur dalam perkataan maupun 

perbuatan 

6. Dapat mempererat kerukunan antar siswa sebagai generasi penerus 

bangsa.  

7. Dapat mempererat gotong-royong antar siswa sebagai pewaris bangsa. 

c. bagi Sekolah 

1. Dapat membina kesadaran untuk meningkatkan nasionalisme dan jiwa 

kejuangan para siswa dan siswi  

 2. Dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki dedikasi 

tinggi dan semangat juang yang tinggi 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Pendidikan Karakter Dalam Pendidikan Sejarah 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pengertian mengenai pendidikan menurut Rohman (dalam Idha 

Winarsih 2017:17) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujutkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi tirinya untuk memiliki kekuatan 

sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang di butuhkan bagi dirinya, masyarakat, dan 

bangsa. Pendidikan berwujud aktifitas interaktif yang sadar dan 

terencana, yang dilakukan minimal oleh dua orang, satu pihak berperan 

sebagai fasilitator dan dinamisator sedang pihak lainya sebagai subyek 

sebagai subjek yang berupaya mengembangkan diri. Proses pendidikan 

dicapai melalui penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran, 

memiliki tujuan baik dalam rangka mengembangkan segenap potensi 

internal individu anak. 

Karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti 

yang membedakan seseorang dengan yang lain. Dengan begitu dapat 

diartikan bahwa karakter adalah nilai-nilai yang unik dan baik yang 

terpatri dalam diri serta terejawantahkan dalam perilaku (kamus besar 

bahasa Indonesia,2008). 
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Karakter  (dalam Harianto dan Samani, 2012:41-42) dapat 

dimaknai yatu suatu cara berfikir dan berprilaku yang khas dari tiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang dapat membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter 

dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, 

dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, 

dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, 

budaya adat istiadat dan estetika. Menurut Kementrian Pendidikan 

Nasional (2010:3) karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian 

seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan 

(virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara 

pandang, berpikir, bersikap dan bertindak . kebajikan terdiri atas 

sejumlah nilai, moral, dan norma, sperti jujur, berani bertintak, dapat 

dipercaya, dan hormat kepada orang tua. 

Hal itu senada dengan apa yang di sampaikan (zubaedi, 2011:10) 

karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubugan Tuhan 

Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan 

perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya 

dan istiadat. melalui pendidikan karakter diharapkan dapat membentuk 
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individu yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan, individu yang 

yang bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang positif dan norma yang 

berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penerapan pendidikan karakter di 

dalamnya terdapat komponen penting yang dibutuhkan untuk mencapai 

nilai-nilai yang diharapkan. 

Pendidikan karakter dalam keseharian sering dipakai untuk 

menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan etika dan norma-norma. 

Pembelajarannya lebih banyak disampaikan dalam bentuk konsep dan 

teori tentang nilai benar ( right) dan salah (wrong). Menurut 

kemendiknas (2011:6) dalam panduan pelaksanaan pendidikan karakter, 

pendidikan karakter adalah “usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan 

yang baik (habituation) sehingga peserta didik mampu bersikap dan 

bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya”. 

Dalam banyak literatur pendidikan karakter, tidak banyak yang tau 

siapa pencetus dari pendidikan karakter. Sebagian sejarawan mengatakan 

pedagog jerman FW Foster (1868-1966) sebagai orang yang mula-mula 

memperkenalkan pendidikan karakter (Dalam Enggar Dista Pratama 

2018).  Foster mengemukakan konsep pendidikan karakter yang 

menekankan dimensi etis-spiritual dalam proses pembentukan spiritual 

pribadi, sebagai reaksinya atas kemujudan pedagogi natural Rousseauin, 

dan instrumentalisme pedagogis Devweyan. Sementara menurut Agus 

Wibowo (2012:36) pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai 

pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter 



15 

luhur kepada anak didik, sehingga mereka memiliki karakter luhur itu, 

menerapkan dan mempraktikkan dalam kehidupannya, entah dalam 

keluarga, sebagai anggota masyarakat dan warga negara. 

Lingkungan sosial dan budaya Bangsa Indonesia adalah Pancasila, 

jadi pendidikan budaya dan karakter bangsa harus berdasarkan nilai-nilai 

pancasila. Dengan kata lain, mendidik budaya dan karakter bangsa adalah 

mengembangakan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui 

pendidikan hati, otak, dan fisik. Pendidikan karakter memiliki makna 

lebih tinggi dari pada pendidikan moral, karena pendidikan karakter tidak 

hanya berkaitan dengan masalah benar dan salah, tetapi bagaimana 

menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal-hal baik dalam 

kehidupan. Pendidikan karakter juga mengajarkan peserta didik agar 

mampu berperilaku mandiri dan mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. Pendidikan karakter di sekolah hendaknya menekankan  

bangaimana menanamkan nilai-nilai positif dalam diri peserta didik.  

Pendidikan karakter menurut buku yang ditulis Lickona (dalam 

Putri Novijayanti 2015) adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian 

seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam 

tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, 

bertanggungjawab, menghormati hak orang lain, kerja keras dan 

sebagianya. Didalam bukunya Lickona menekankan petingnya tiga 

komponen karakter yang baik (chomponent of good character), 

komponen tersebut diantaranya : moral knowing (pengetahuan tentang 



16 

moral), moral feeling (perasaan tentang moral), moral action (tindakan 

moral).  

Dari pengertian pendidikan karakter yang telah dikemukakan di 

atas  dapat di simpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan cara 

untuk menanamkan kepada peserta didik tentang nilai-nilai dan norma-

norma yang nantinya diharapkan dapat mengubah perilaku dan tindakan 

peserta didik agar menjadi lebih baik. pendidikan karakter membentuk 

kepribadian seseorang melalui pendidikan sekolah yang hasilnya terlihat 

dalam tindakan nyata, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, 

bertanggungjawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan 

sebagainya. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik 

mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya 

serta menginternalisasikan nilai-nilai karakter ke dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Penguatan pendidikan karakter bukanlah suatu kebijakan baru sama 

sekali, karena sejak tahun 2010 pendidikan karakter sudah menjadi 

kerakan Nasional. Sudah banyak praktik yang dikembangkan sekolah 

namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk 

memastikan agar proses pembudayaan nilai-nilai karaker berjalan dengan 

berkesinambungan. Sejalan dengan upaya pengutan karakter tersebut, 

melalui program prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden 

Jusuf Kalla. Dalam peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang 

penguatan pendidikan karakter yang tertulis didalam Nawacita butir ke 8 
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tentang revolusi karater dalam kebijakan penataan kembali kurikulum 

pendidikan nasional melalui gerakan penguatan pendidikan karakter atau 

biasa kita menyebutnya PPK (Kemendikbud, 2016:5). Adapun dari 

delapan belas nilai-nilai yang di buat oleh Kemendikbud tadi kemudian 

diperioritaskan menjadi lima nilai ke dalam penguatan pendidikan 

karakter (PPK), ke lima nilai tersebut bersumber dari Pancasila, nilai-

nilai yang menjadi prioritas pengembangan gerakan  PPK yaitu : 

Tabel 2.1. Lima nilai Pengautan Pendidikan Karakter (PPK) 

NILAI DESKRIPSI 

Religius Mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa yang dalam perilaku melaksanakan ajaran agama, 

dan kepercayaan yang di anut, merhargai perbedaan 

agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain serta 

hidup rukun dengan agama lain. 

Nasionalisme Merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan 

yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, 

budaya, ekonomi, dan politik bangsa menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri 

dan kelompoknya. 

Integritas Merupakan nilai yang mendasari perilaku yang 

didasarkan pada upaya menjadikan dirinya menjadi 

seorang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan 

kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. 

Mandiri Merupakan sikap dan perilaku yang tidak bergantung 

pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, 

pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan 

cita-cita. 

Gotong-

royong 

Merupakan tindakan menghargai semangat kerja sama 

dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, 

menjalin komunikasi dan persahabatan, meberi 

pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. 
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Berdasarkan beberapa pengertian nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penguatan pendidikan karakter merupakan gerakan untuk 

memperkuat pembentukan karakter peserta didik melalui harmonisasi 

hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama 

antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Jadi pelaksanaannya 

lebih terukur dan terarah sehingga karakter yang dihasilkan sesuai 

dengan tujuan dan fungsi dari pendidikan karakter ( Perpres No. 87 

Tahun 2017) 

b. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter mempunyai tujuan dan fungsi sebagai 

perannya dalam membentuk karakter pesrta didik (dalam Puskur, 

Balitbang, 2010), dokumen terebut merumuskan tujuan pendidikan 

budaya dan karakter bangsa sebagai berikut: (1) mengembangkan potensi 

afektif peserta didik sebagai manusia dan warganegara yang memiliki 

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa; (2) mengembangkan kebiasaan 

dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai 

universal dan tradisi budaya bangsa yang religius; (3) menanamkan jiwa 

kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai penerus 

bangsa; (4) mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia 

yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan; (5) mengembangkan 

lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, 

jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan 

yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity).  
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Menurut kementrian Pendidikan Nasional (2011: 7) dalam panduan 

pelaksanaan pendidikan karakter menyatakan bahwa pendidikan karakter 

bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa 

yaitu Pancasila, meliputi : 

Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang 

membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila (1) Mengembangkan 

potensi pesrta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran 

baik, dan berperilaku baik.(2) Membangun bangsa yang 

berkarakter pancasila. (3) Mengembangkan potensi warga negara 

agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan 

negaranya serta mencintai umat manusia. 

Pendapat Kemendikbud (2016: 16) menyatakan bahwa dalam 

konteks yang lebih luas, penguatan pendidikan karakter memiliki tujuan 

sebagai berikut : 

1). Mengembangkan platform pendidikan nasional yang 

meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator 

utama penyelenggaraan pendidikan. 

2). Membangun dan membekali generasi Emas Indonesia 2045 

menghadapi dinamika perubahan dimasa depan dengan 

ketrampilan abad 21. 

3). Mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan fondasi 

pedidikan melalui harmonisasi oleh hati (etik dan spiritual), 

olah rasa, olah pikir (literasi dan numerisasi), dan olah raga 

(kinestetik). 

4). Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan 

(Kepala Sekolah, guru, siswa, pengawas, dan komite sekolah). 

Untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan 

karakter. 

5).  Membangun jejaring pelibatan masyarakat publik sebagai 

sumber-sumber belajar di dalam dan di luar sekolah. 

6). Melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam 

mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan 

karakter dalam pasal 2 disebutkan bahwa tujuan PPK adalah : 
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(1) Membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi 

Emas Indonesia Tahun 2045 dengan Pancasila dan Pendidikan 

Karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa 

depan. (2) mengembangkan platform pendidikan Nasional yang 

meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam 

penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan 

pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, 

nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman 

budaya Indonesia, dan (3) merevitalisasi dan memperkuat potensi 

dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, 

masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplemetasikan 

PPK.   

Berdasarkan beberapa pengertian pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Karakter memiliki sasaran untuk 

meluruskan perilaku peserta didik yang negatif menjadi positif. Dan 

mempunyai tujuan akhir yakni bagaimana peserta didik dapat berperilaku 

sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga mampu 

membangun dan menanggapi berbagai tantangan yang ada di masa 

depan. 

Hal itu senada dengan yang disampaikan (marwati, 2011:16) 

pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang 

tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong 

royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, taqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. 

c. Strategi Penerapan Pendidikan Karakter 

Sejalan dengan kajian teoritis Menurut Sanjaya Wina dalam 

(Strategi & Desain Pengembangan Sistem Pembelajaran : 2013) istilah 

strategi, sebaga imana banyak istilah lainnya, dipakai dalam konteks 

dengan makna yang tidak selalu sama. Dalam konteks belajar mengajar 
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strategi berarti pola umum perbuatan guru-peserta didik di dalam 

perwujudan kegiatan belajar-mengajar. Sifat umum pola tersebut berarti 

bahwa macam dan urutan perbuatan yang dimaksud tampak 

dipergunakan dan/atau dipercayakan guru-peserta didik di dalam 

bermacam-macam peristiwa belajar. 

Strategi disini dapat dimaknai dalam kaitannya dengan 

kurikulum, strategi dalam kaitannya dengan model tokoh, serta strategi 

dalam kaitannya dengan metodologi, dalam kaitannya dengan kurikulum, 

strategi yang umum dilaksanakan adalah mengintegrasikan penanaman 

nilai-nilai karakter dalam bahan ajar. Artinya, tidak membuat kurikulum 

penanaman nilai-nilai karakter itu tersendiri. Strategi terkait dengan 

adanya model tokoh yang sering dilakukan di negara-negara maju adalah 

bahwa seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah, 

seluruh guru, dan seluruh tenaga bimbingan konseling serta seluruh 

tenaga administrasi disekolah} harus mampu menjadi model teladan 

yang baik (uswah hasanah). Dalam kaitannya dengan metodologi srtategi 

yang umum diimplementasikan pada pelaksanaan penanaman nilai-nilai 

karakter (Samani dan Hariyanto, 2011:144). 

d. Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan 

watak (karakter) yang bermartabat serta membentuk manusia Indonesia 

yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan karakter yang 

dinyatakan dalam peraturan mendiknas, pendidikan sejarah merupakan 
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salah satu mata pelajaran yang memiliki potensi besar dalam 

mengembangkan pendidikan karakter (Hamid Hasan, 2012:87). 

Pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam proses 

pembelajaran Sejarah adalah melalui pengenalan biografi dan pengenalan 

nilai-nilai ketokohan yang dimiliki oleh para pahlawan yang telah 

berjuang melawan penjajahan. Oleh karena itu guru sejarah di harapkan 

dapat mengajarkan, menanamkan dan menumbuhkan semangat 

kepahlawanan dan perlu peneladanan aktualisasi nilai-nilai yang dimiliki 

para pahlawan. Salah satu sosok pahlawan yang bisa diteladani ialah 

Pangeran Diponegoro, beliau merupakan salah satu tokoh pahlawan 

penting di dalam pembelajaran sejarah Perlawanan bangsa Indonesia 

terhadap bangsa eropa dan memiliki nilai-nilai luhur dan ketokohan yang 

dapat memberikan isnpirasi kepada siswa. 

2. Pembelajaran Sejarah tentang Pangeran Diponegoro 

a. Pengertian Pembelajaran Sejarah 

Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menelaah 

tentang asal usul dan perkembangan serta peranan masyarakat di masa 

lampau berdasarkan metode dan metodologi tertentu. Sejarah dapat 

dikatakan merupakan sebuah ilmu yang berusaha menemukan, 

mengungkapkan, serta memahami nilai dan makna budaya yang 

terkandung dalam peristiwa-peristiwa masa lampau (Abdurohman, 

1999:3) 
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Sejarah merupakan mata pelajaran yang sangat berkaitan dengan 

pengembangan serta pembinaan sikap kebangsaan, semangat 

nasionalisme, cinta tanah air, berjiwa demokrasi, dan patriotisme. Dalam 

sejarah terdapat nilai-nilai yang sangat khas yang dapat membedakannya 

dengan yang lain yaitu nilai informatif, nilai etis, nilai budaya, nilai 

politik, nilai nasionalisme, nilai internasional, dan nilai kerja. 

Sedangkan untuk pengertian pembelajaran sejarah menurut 

(widya, 1989:23) itu sendiri adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan 

mengajar yang di dalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau 

yang erat hubungannya dengan masa kini, yang fungsinya untuk 

menyadarkan siswa akan adanya proses perubahan dan pwrkembangan 

masyarakat dalam dimensi waktu untuk membangun perspektif serta 

kesadaran sejarah dalam menemukan, memahami, dan menjelaskan jadi 

bangsa dimasa lalu, masa kini dan masa depan di tengah-tengah 

perdamaian dunia. 

Secara sederhana, pengajaran sejarah diartikan sebagai suatu 

sistem belajar mengajar sejarah. Pengajaran sejarah berkaitan dengan 

teori-teori kesejarahan.berbeda dengan ilmu sejarah, pembelajaran 

sejarah atau mata pelajaran sejarah dalam kurikulum sekolah memang 

tidak secara khusus bertujuan untuk memajukan ilmu atau untuk menjadi 

sejarawan, karena penekanan pada pembelajaran sejarah tetap terkait 

dengan tujuan pendidikan pada umumnya yaitu ikut mebangun 

kepribadian dan sikap mental siswa (Sutrisno, 1985:46). 
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b. Tujuan Pembelajaran Sejarah 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 59 tahun 2014 mata pelajaran sejarah bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Menumbukan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari 

bangsa indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, 

melahirkan empati dan perilaku toleran yang dapat diimplementasikan 

dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan bangsa. 

2. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap diri sendiri, 

masyarakat dan proses terbentuknya bangsa indonesia melalui sejarah 

yang panjang dan masih berposes hingga masa kini dan masa yang 

akan datang. 

3. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya konsep 

waktu dan tempat/ruang dalam rangka memahami perubahan dan 

keberlanjutan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di 

Indonesia. 

4. Mengembangkan kemampuan berpikir historis (historical thingking) 

yang menjadi dasar untuk kemampuan berpikir logis, kreatif, 

inspiratif, dan inovatif. 

5. Menumbuhkan apreasi dan penghargaan peserta didik terhadap 

peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di 

masa lampau. 
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6. Mengembangkan perilaku yang di dasarkan pada nilai dan moral yang 

mencerminkan karakter diri, masyarakat dan bangsa. 

7. Menanamkan sikap berorientasi pada masa kini dan masa depan. 

Dari ketuju tujuan itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran sejarah di sekolah adalah untuk meningkatkan dan 

menyadarkan generasi muda agar mengembangkan dan memahami 

pengetahuan sikap, dan ketampilan yang sesuai dengan kepribadian 

bangsa Indonesia yang berdasrkan Pancasila, hal itu senada dengan 

tujuan Menurut aman (2011:5) mata pelajaran sejarah secara rinci 

memiliki 5 tujuan agar pesrta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut: (1) membangun kesadaran pesrta didik tentang pentingnya waktu 

dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, 

dan masa depan; (2) melatih daya kritis peserta didik untuk memahami 

fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan 

metodologi keilmuan; (3) menumbuhkan apresiasi dan penghargaan 

pesrta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban 

bangsa Indonesia di masa lampau; (4) menumbuhkan pemahaman peserta 

didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah 

yang panjang dari masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan 

datang; (5) menumbuhkan kesadaran peserta didik sebagai bagian dari 

bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang 

dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional 

maupun internasional. 
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c. Komponen dalam Pembelajaran Sejarah 

Komponen-komponen pembelajaran sejarah merupakan salah satu faktor 

pendukung dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan dari 

pembelajaran itu sendiri antara lain: 

1. Tujuan pembelajaran Sejarah 

Tujuan pembelajaran merupakan unsur penting dalam sebuah 

pembelajaran karena sebelum memulai proses pembelajaran tentu 

seorang pendidik harus menetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam 

proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

2. Materi dan Bahan Pembelajaran Sejarah 

Materi atau bahan pelajaran sebagai muatan yang esensial 

diberikan dengan maksud untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Strategi Pembelajaran Sejarah 

Strategi pembelajaran merupakan caara dalam mewujudkan 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien dalam mencapai proses 

pembelajaran. 

4. Alat bantu dan media pembelajaran sejarah 

Menurut Kochhar (2008:214) alat bantu pembelajaran sejarah 

adalah perlengkapan yang menyajikan satuan-satuan pengetahuan 

melalui stimulasi pendengaran atau penglihatan atau keduanya untuk 

membantu pembelajaran. 

d. Ruang Lingkup Pembelajaran Sejarah tentang Pangeran Dponegoro 
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Pangeran Diponegoro Lahir pada hari jumat wage, tanggal 7 

Muharram tahun Be atau pada tanggal 11 November 1785. Pangeran 

Diponegoro lahir di keraton Yogyakarta, Pangeran Diponegoro 

merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono III, cucu dari Sultan 

Hamenkubuwono II, dan cicit dari Hamengkubuwono I atau Sultan 

Swargi (pendiri kerajaan Yogya), Ibunya bernama Raden Ajeng 

Mangkorowati yang berasal dari Majasta di daerah Pajang, beliau adalah 

keturunan dari Ki Ageng Perampelan dari panjang yang  diperselir oleh 

Sultan Hamengku Buwono III. Sejak kecil Pangeran Diponegoro diasuh 

dan dididik oleh eyangnya yakni eyang ratu Ageng permaisuri dari 

Sultan Mangkubumi di luar tembok Kraton yakni di lingkungan pedesaan 

Tegalrejo,sebuah desa terpencil beberapa kilometer di arah barat daya 

istana Yogyakarta. disanalah pangeran Diponegoro dibesarkan dan didik 

layaknya bangsawan Jawa, sekaligus seorang santri yang taat beragama.  

Nama kecil Pangeran Diponegoro adalah Bendoro Raden Mas Mustahar. 

Pada tahun 1805 Sultan Hamengku Buwono II mengganti namanya 

menjadi Raden Mas Ontowiryo teaptnya setelah Pangeran Menikah 

dengan Raden Ayu Madungbrangta putri kyai Gedhe Dhadhapan dari 

desa Dhadhapan daerah Tempel, Sleman. Saat berusia 20 tahun jawa,  

pasca-April 1805 pangeran mulai melakukan pengembaraan sepiritual 

dengan keluar masuk ke berbagai pondok pesantren dengan cara 

menyamar sekaligus menemui sejumlah tokoh ulama terkemuka di 

Yogyakarta seperti, Kyahi Kasongan, Kyahi Baderan, Kyahi Mojo dan 
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lain sebagainya. Serta pangeran Diponegoro skaligus berziarah ke 

makam-makam leluhurnya di pantai selatan dan melakukan serangkaian 

kunjungan ke masjid-masjid dan pesantren, tidak lama setelah 

kepulangan Pangeran dari pengembaraan yang dilakukan Pangeran 

Diponegoro, wilayah Yogyakarta mulai mengalami krisis pada awal abad 

ke-19 sehingga membuat Pangeran Diponegoro mulai tampil sebagai 

pemimpin rakyat dalam melawan bangsa Eropa (Inggris dan Belanda). 

Pada pertengahan bulan Mei tahun 1825 pemerintah Belanda 

memerintahkan pembangunan jalan yang menghubungkan Yogyakarta 

sampai Magelang yang rutenya melalui Muntilan, namun Belanda 

mengubah rute tersebut dengan membelokan jalur jalan raya ke 

Tegalrejo. Akibat dari perubahan jalur jalan tersebut maka Membuat 

Pangeran Diponegoro selaku penguasa wilayah Tegalrejo dan para 

pengikutnya marah, sehingga meletuslah pada Tahun 1825-1830 Perang 

Jawa, Pangeran Diponegoro menjadi pimpinan tertinggi/raja dalam 

perang Jawa. Perang tersebut adalah perang besar dan menyeluruh yang 

berlangsung pada tahun 1825-1830 yang mencakup nyaris seluruh 

wilayah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, oleh karena itu kawasan 

perangnya di bagi menjadi empat medan perang, yaitu front Mataram 

(wilayah DIY), Front Kedu-Bagelan-Pekalongan-Banyumas, Front 

Pajang-Madiun, dan Front Semarang-Rembang-Bojonegoro. pasukan 

kolonialisme Belanda dibawah pimpinan Jendral De Kock melawan 

penduduk pribumi Indonesia di bawah pimpinan pangeran Diponegoro. 
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Akibat dari Perang ini menewaskan sekitar 200.000 warga pribumi, 

8.000 pasukan Belanda. Dengan memakan dana tidak kurang dari 20 juta 

Gulden. Dengan demikian Perang Diponegoro merupakan salah satu 

perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa 

kependudukannya di Nusantara. Sedemikian hebatnya sampai-sampai 

pemerintah kolonial mengganti strategi peperangan dalam meredam 

perlawanan Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya. Peperangan ini 

berakhir dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro saat berunding 

dengan pihak Belanda pada hari Minggu tanggal 28 Maret 1830, di kota 

Magelang. Demikianlah pada tanggal 28 Maret 1830 (Peter Carey, 2016). 

Dari biografi Perjuangan Pangeran Diponegoro yang telah di 

jabarkan tadi mengenai periode hidupnya pada tahun 1785-1855 

sehingga di dalam kelas XI diajarkan di materi strategi perlawanan 

Bangsa Indonesia melawan bangsa Eropa. materi tersebut menerangkan 

tentang nilai-nilai Kepahlawanan, kejuangan dari para pahlawan yang 

dapat di implemetasikan atau diterapkan pada peserta didik dari 

pembelajaran mengenai para tokoh pahlawan seperti jendral Sudirman, 

Pangeran Diponegoro,Teuku Umar, Cut Nyak Dien, dan masih banyak 

lagi yang lain. Terfokus pada permasalahan yang akan diteliti maka di 

materi tersebut pokok bahasan mengenai perjuangan Pangeran 

Diponegoro melawan penjajah (bangsa Eropa) merupakan materi yang 

diajarkan guru sejarah di tingkat SMA,MA,SMK sesuai kurikulum 2013 

yang terdapat di dalam Kompetensi Dasar 3.3. yaitu menganalisis strategi 
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perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa eropa 

(Portugis,Spanyol, Belanda, Inggris) sampai dengan abad ke-20.   

Tabel. 2.2. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator Sejarah 

Indonesia Kelas XI 

Kompetensi Dasar KompetensIntii  

1.3. Menganalisis Strategi 

Perlawanan Bangsa 

Indonesia Terhadap 

Penjajahan Bangsa 

Barat di Indonesia  

sebelum dan sesudah 

abad ke- 20 

1.3.1.  Menganalisis latar belakang 

terjadinya perlawanan Bangsa 

Indonesia terhadap bangsa 

Barat. 

1.3.2.   Menganalisis bentuk 

perlawanan bangsa Indonesia 

terhadap bangsa Barat di 

Indonesia. 

1.3.3. Menganalisis penyelesaian 

perlawanan kaum pribumi 

terhadap kekuasaan bangsa 

Barat di Indonesia. 

4.3 Mengolah Informasi 

tentang strategi 

perlawanan bangsa 

Indonesia terhadap 

penjajahan bangsa 

Barat di Indonesia 

sebelum dan 

sesudah abad ke-20 

dan menyajikannya 

dalam bentuk cerita 

4.3.1. Mengolah informasi  mengenai 

strategi perlawanan bangsa 

Indonesia terhadap bangsa 

Barat. 

4.3.2 Menyajikan cerita sejarah 

mengenai perlawanan bangsa 

Indonesia terhadap bangsa 

Barat. 

Dari Biografi singkat di atas, peneliti akan mengkaji sejauh mana 

pengetahuan siswa-siswi di SMA XI mengenai keteladanan dan nilai-

nilai keteladanan Pangeran Diponegoro melawan Kolonialisme Belanda 

yang terdapat pada pembelajaran sejarah di SMA Islam Diponegoro 

Surakarta kelas XI dan diharapkan dapat berguna untuk menumbuhkan 

kesadaran sejarah dan semangat kebangsaan pada siswa. 
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3. Kesadaran Sejarah 

a. Pengertian Kesadaran Sejarah 

Melalui memori manusia memiliki kesadaran sejarah. Dengan 

kesadaran sejarah manusia menyadari akan pengalaman masa lampunya 

baik individual maupun kolektif, dan yang lebih penting lagi menyadari 

bahwa kehidupan sekarang ini, kehidupan individu dan masyarakat serta 

kebudayaan senantiasa bersumber dan berakar pada masa lampau atau 

silam. Kesadaran sejarah menyadarkan bagaimana masa lampau atau 

silam itu membentuk kehidupan kita yang sekarang ini dan yang akan 

datang (Daliman, 2012:38) 

Memahami secara benar peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di 

masa lalu dapat menumbuhkan kesadaran bahwa masa kini merupakan 

produk masa lalu dan masa depan ditentukan masa kini. Kesadaran 

sejarah tidak dapat tumbuh dengan sendirinya, tetapi harus diupayakan. 

Proses penyadaran sejarah dapat dilakukan secara bertahap melalui 

pembinaan baik secara formal maupun non formal. Membangun 

menumbuh kembangkan kesadaran sejarah diharapkan dapat mendorong, 

memotivasi generasi muda untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih 

baik (Subagyo, 2010:253). 

b. Indikator Kesadaran Sejarah 

Indikator-indikator kesadaran sejarah menurut moedjanto 

(1989:14). Adalah (1) keberanian berpijak pada fakta dan realitas, (2) 
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keinsyafan adanya continuity (kesinambungan) dan change (perubahan), 

keinsyafan akan keharusan gerak maju yang terus menerus. 

Menurut Kartodirdjo (1982:4) pembentukan kesadaran sejarah 

masa kini tidak terlepas dari proses perubahan yang berlangsung di 

sekitarnya: yaitu lingkungan etnis, sosiokultural, politik, edukasi, 

kulturasi, dari kanak-kanak hingga dewasa. Dua pengalaman simbolis 

dan empiris berperan penting dalam kesadaran sejarah, terutama di 

lingkungan anak didik. Kesadaran sejarah akan dipengaruhi oleh 

lingkaran masa kehidupan dari anak sampai dewasa. Ada proses evolusi 

pembentukan kesadaran sejarah yang berlangsung dua tahap:  

1) Tahap mitos-legendaris  

Kesadaran mitos legendaris terdapat pada masyarakat 

tradisonal yang masih sederhana tingkat kebudayaan dan 

peradabannya. Pada tingkat ini kesadaran sejarah masih non 

historis atau kesadaran sejarah non historis, salah satu cirinya 

masih belum ada pemilikan waktu yang jelas.  

2) Tahap kesadaran historis  

Kesadaran sejarah yang historis terdapat pada 

masyarakat yang sudah maju di mana kesadaran sejarah sudah 

menggunakan pemikiran perspektif waktu yang tajam dan 

bersikap kritis. Evaluasi perkembangan kesadaran sejarah 

nasional terutama dalam perkembangan sejarah Indonesia. Di 

mana terdapat proses integrasi dari sejarah lokal yang dikenali 
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dengan kesadaran sejarah lokal menuju kearah sejarah nasional 

dengan proses moderinisasi edukasi dan demokrasi yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.  

4. Kajian Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang nilai-nilai 

keteladanan Pahlawan yang pernah dilakukan. Penelitian itu dilakukan 

oleh Edwin Mirza Chaerulsyah (2013), Tsabit Azinar Ahmad (2014), 

Suyanti (2016), Heru Arif Pianto, Achmad Hozaini (2016), Ikfi 

Muallifah Izzati (2013) dan Perrotta (2017). 

Pertama, penelitian yang dilakukan Edwin Mirza Chaerulsyah 

(2003) yang berjudul Persepsi Siswa tentang keteladanan Pahlawan 

nasional untuk meningkatkan semangat kebangsaan melaui 

pembelajaran sejarah di SMA NEGERI 4 Kota Tegal Tahun 2012/2013 

Dalam penelitian ini berisi tentang nilai keteladanan pahlawan nasional 

di sini di sebutkan empat tokoh pahlawan nasional (Soekarno, 

Moh.Hatta, Raden Ajeng Kartini, Ki Hajar Dewantoro) yang di gunakan 

sebagai teladan untuk meningkatkan semangat kebangsaan peserta didik. 

Penelitian Edwin mirza chaerulsyah (2013) mengenai “Persepsi 

Siswa tentang keteladanan Pahlawan nasional untuk meningkatkan 

semangat kebangsaan melaui pembelajaran sejarah di SMA NEGERI 4 

Kota Tegal Tahun 2012/2013. Hasil penelitian menyebutkan bahwa guru 

melaksanakan pembinaan keteladanan melalui penerapan kedisiplinan di 

sekolah, dengan menanamkan motivasi, dan nilai-nilai keteladanan para 
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pahlawan tujuannya agar siswa mencontoh sikap keteladanan para 

pahlawan nasional dan diharapkan dapat meningkatkan semangat 

kebangsaan. Saat pembelajaran berlangsung guru lebih banyak 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dimana siswa lebih 

banyak diajak dialog dengan guru mengenai materi yang diajarkan. 

Persepsi siswa tentang keteladanan pahlawan nasional untuk 

meningkatkan semangat kebangsaan melalui pembelajaran sejarah 

bersifat positif. 

Kedua, penelitan yang dilakuakan Tsabit Azinar Ahmad (2014) 

yang berjudul Kendala Guru Dalam Internalisasi Nilai Karakter Pada 

Pembelajaran Sejarah. Penelitian ini berisi tentang mendeskripsikan 

nilai-nilai pendidikan karakter dan kendala-kendala yang ditemui guru 

dalam menginternalisaikannya pada pembelajaran sejarah di SMA. 

Melalui wawancara dan studi dokumen, peneliti mengumpulkan data 

untuk dianalisis. Analisis yang dilakukan adalah analisis interaktif yang 

terdiri atas beberapa tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan 

penyimpulan yang dilakukan secara terus menerus. Penelitian ini 

menemukan bahwa internalisasi nilai karakter dalam pembelajaran 

sejarah merupakan satu keniscayaan. Hal ini karena pembelajaran sejarah 

berpotensi sebagai media transmisi nilai-nilai karakter melalui peristiwa 

masa lalu dan teladan para pahlawan. Namun, ada beberapa kendala 

dalam internalisasi nilai karakter itu. Kendala itu ditemui dalam aspek 

pemahaman guru, perilaku siswa, pelaksanaan pembelajaran, dan belum 
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berkembangnya budaya sekolah yang mendukung pendidikan karakter. 

Oleh karena itu, perlu upaya yang terus menerus dan kreativitas bagi 

guru untuk selalu menanamkan karakter. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Suyanti (2016) yang 

berjudul Implementasi nilai-nilai Perjuangan Diponegoro Dalam 

Pembelajaran IPS di SD Diponegoro. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Pemahaman guru terhadap nilai-nilai perjuangan Diponegoro 

di SD Diponegoro. pengimplementasian nilai-nilai perjuangan 

Diponegoro dalam pembelajaran IPS Kendala-kendala yang dihadapi 

dalam implementasi nilai-nilai perjuangan Diponegoro di SD 

Diponegoro. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. 

Hasil penelitian ini adalah Pemahaman guru terhadap nilai-nilai 

perjuangan Diponegoro adalah berupa sikap religius, kejujuran, peduli 

dan semangat kebangsaan yang tinggi.Implementasi nilai-nilai 

perjuangan Diponegoro telah di cantumkan dalam perangkat 

pembelajaran. kendala-kendala yang dihadapi guru dalam implementasi 

nilai-nilai perjuangan Diponegoro adalah kurangnya sumber belajar dan 

pengaruh negatif Era Globalisasi.   

Keempat, penelitian Heru Arif Pianto,Achmad Hozaini (2016) 

yang berjudul Model Internalisai nilai-nilai Perjuangan Diponegoro 

Dalam Membentuk Karakter Mahasiswa Sejarah di STKIP PGRI 

Pacitan. Penelitian ini berisi tentang penginternalisasian nilai-nilai 

perjuangan Diponegoro di STKIP PGRI Pacitan dengan sasaran 
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mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah. penelitian ini juga 

mencoba strategi pembelajaran yang tidak membosankan. Kurangnya 

informasi yang dimiliki oleh mahasiswa tentang kehidupan dan 

perjuangan Pangeran Diponegoro membuat program internalisasi nilai-

nilai perjuangan Diponegoro menjadi wahana belajar dan sarana untuk 

memenuhi keingintahuan mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian 

historis dengan menitikberatkan pada program survey. Sedangkan 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

sejarah, yang terdiri dari empat langkah yaitu, heuristik, kritik, 

interpretasi dan historiografi.  Hasil penelitian ini diharapkan bisa 

menunjukkan bahwa harus ada korelasi antara proses investigasi 

hubungan antara penyampaian pesan yang dilakukan oleh dosen kepada 

mahasiswanya dengan pengalaman belajar sejarah perjuangan Pangeran 

Diponegoro, pengalaman mengikuti kegiatan ilmiah yang berkaitan 

dengan pendidikan karakter, maupun latar belakang pendidikan. Selain 

itu juga dilakukan uji coba internalisasi mewarisi nilai-nilai perjuangan 

Pangeran Diponegoro yang melalui pengamatan umum dan pemberian 

kuesioner. 

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Ikfi Muallifah Izzati 

(2013) dalam skripsi “Internalisasi Nilai-nilai Nasionalisme Dalam 

Pembelajaran Sajarah di SMA Negeri 1 Cangkringan” kesimpulan dari 

penelitian tersebut pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Cangkringan 

sudah menerapkan nilai nasionalisme yang tercantum dalam RPP, 
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penerapan nilai nasionalisme dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 

Cangkringan mengunakan metode ceramah, debat dan diskusi kelompok, 

internalisasi nilai nasionalisme di SMA Negeri 1 Cangkringan dilakukan 

di dalam dan di luar sekolah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama 

menanamkan nilai karakter. 

Keenam, Kajian paling mutakhir tentang nilai kepahlawanan dan 

upaya penumbuhan karakter dalam pembelajaran dilakukan oleh Perrotta 

(2017) dalam kajiannya berjudul “In the eye of the beholder: Student 

assessments of “heroes” and historical thinking with local history

research projects.” Dalam kajiannya, ia mengamati tentang bagaimana

siswa merekonsturksi konsep pahlawan untuk konteks lokal. Dengan 

menggunakan dokumen-dokumen primer, siswa diajak untuk menyelidiki 

tentang eksistensi tokoh lokal di sekitar tempat tinggal mereka. Dengan 

ini, ternyata kemampuan berpikir historis siswa menjadi terbangun. Di 

satu sisi, siswa menunjukkan partisipasinya secara aktif sebagai bagian 

dari masyarakat yang demokratis. 

Penelitian-penlitian diatas menjadi penguat pentingnya penilitian 

berbasis ketokohan pahlawan, terutama di ranah sekolah menengah atas 

yang sanga perlu adanya sosok tokoh pahlawan sebagai teladan, hal ini 

diperkuat dengan pendapat dari Ahmad (2014) mengatakan bahwa 

pengembangan karakter memerlukan best practice keteladanan dari nilai-

nilai kepahlawanan yang terkandung dalam pembelajaran sejarah, di 

dalam materi pembelajaran sejarah terdapat KD tentang strategi 
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perlawanan bangsa indonesia terhadap penjajahan dari materi itu terdapat 

banyak pahlawan yang bisa dijadikan sebagai best practice seperti jendral 

Sudirman,Cut Nyak Dien, Teuku Umar, dan Pangeran Diponegoro, oleh 

kaerena itu dipenelitian saya ini saya mengambil penanaman nilai-nilai 

karakter berbasis tokoh pahlawan nasoional untuk melengkapi penelitian-

penlitian sebelumnya, penelitian ini mencoba penanaman nilai-nilai 

Kepahlawanan dan keteladanan Pangeran Diponegoro di dalam 

pembelajaran sejarah di SMA Islam Diponegoro Surakarta. 

5. Kerangka berpikir 

Konsep yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah tentang 

Pendidikan karakter guna penanaman nilai-nilai Keteladanan dari 

ketokohan Pangeran Diponegoro dalam pembelajaran sejarah. Dalam hal 

ini keteladanan dari tokoh Pangeran Diponegoro digunakan sebagai 

model dalam penanaman nilai-nilai karakter oleh guru sejarah ketika 

melaksanakan kegiaatan belajar mengajar. Dalam pembelajaran sejarah 

mengenai materi Strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa 

Eropa. Penanaman nilai-nilai karakter dari ketokohan pangeran 

Diponegoro disini bukan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. 

Tetapi disini sebagai konseptual yang diimplementasikan kedalam 

perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, modul pembelajaran, dan 

evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan pada saat proses pembelajaran 

sejarah sedang berlangsung. Setelah pembelajaran selesai maka akan 

dicapai tujuan dari diimplementasikannya penanaman nilai-nilai 
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keteladanan tokoh pangeran Diponegoro sebangai pengutan Pendidikan 

Karakter siswa SMA Islam Diponegoro Surakarta.  

Bagan 1. Kerangka Berpikir 

 

Pembelajaran Sejarah 

materi Strategi 

Perlawanan Bangsa 

Indonesia terhadap 

bangsa Eropa 

Perencanaan Pelaksanaan Penilaian 

Keteladanan P. 

Diponegoro 

Nilai-nilai 

Keteladanan PPK 

1.Religius 

2.Nasionalisme 

3.Integritas 

4.Mandiri 

5.Gotong-royong 

Kendala 

Pendidikan Karakter 

Kendala Kendala 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai penanaman nilai-nilai 

keteladanan Pangeran Diponegoro dalam pembelajaran sejarah di SMA 

Islam Diponegoro Surakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Sesuai dengan meteri pembelajaran sejarah pada KD 3.3. tentang 

menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa 

Eropa dan juga buku tentang ketokohan Pangeran Diponegoro dalam 

sejarah Indonesia dapat disimpulkan bahwa Nilai-nilai keteladanan 

yang dimiliki Pangeran Diponegoro belum ditanamkan kedalam proses 

pembelajaran sejarah di SMA Islam Diponegoro kepada siswa, nilai-

nilai yang dimaksud yaitu, nilai Religius, Nasionalisme, integritas, 

mandiri dan gotong royong.  

2. Internalisasi nilai-nilai keteladanan yang dimiliki oleh Pangeran 

Diponegoro di SMA Islam Diponegoro Surakarta belum ditanamkan 

dengan spesifik terkait ketokohan Pangeran Diponegoro melalui 

pembelajaran sejarah, namun penanaman terkait nilai-nilai keteladanan 

Pangeran Diponegoro lebih banyak terdapat di dalam budaya sekolah. 

Di dalam perangkat pembelajaran sejarah telah mencantumkan nilai-

nilai keteladanan pangeran Diponegoro ketika proses kegiatan belajar 

mengajar yang sesuai dengan nilai karakter yang dibuat kemendiknas 

dalam upaya penguatan pendidikan karakter (PPK) proses pembelajaran 
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yang meliputi tiga kegiatan yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan 

dan tahap evaluasi.  

3. Dalam proses penanaman nilai-nilai keteladanan, guru tidak luput dari 

kendala yang menghambat penanaman nilai-nilai keteladanan yang 

dimiliki pangeran Dipoegoro. Kendala-kendala yang di alami guru ada 

pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kendala pada saat 

pelaksanaan penanaman nilai-nilai keteladanan Pangeran Diponegoro 

berasal dari kerakter siswa sendiri. Karena siswa berasal dari keluarga 

dan lingukungan yang berbeda, maka berbeda pula karakter antara 

siswa satu dengan yang lain, sehingga hal ini menjadi kendala guru 

dalam menanamkan nilai-nilai keteladanan Pangeran Diponegoro 

kepada siswa. Kendala lain yang menghambat guru dalam pelaksanaan 

penanaman nilai-nilai keteladanan yaitu mengenai belum ada materi 

khusus tentang kediponegoroan sehingga penanaman nilai keteladanan 

dapat maksimal masuk kedalam diri siswa. Kendala selanjutnya adalah 

pada saat guru melakukan evaluasi. Karena didalam proses pelaksanaan 

evaluasi guru harus membagi nilai sesuai aspek penilaian yang ada di 

kurikulum 2013  yang harus dinilai oleh guru, sehigga guru terkadang 

mengalami kesulitan dalam penilaian mengenai penanaman nilai 

keteladanan pangeran Diponegoro kepada siswa SMA Islam 

Diponegoro Surakarta. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan dalam penilaian ini, maka peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut. 

1. Bagi sekolah 

a. Mengoptimalkan penanaman nilai-nilai keteladanan dari tokoh 

Pangeran Diponegoro dalam pembelajaran dengan membuat mata 

pelajaran terkait kediponegoroan agar proses internalisasi nilai-nilai 

keteladanan pangeran Diponegoro dapat berlangsung lebih optimal. 

b. Mengoptimalkan proses internalisasi nilai-nilai keteladanan pangeran 

Diponegoro melalui budaya sekolah. 

c. Untuk rutin mengadakan pertemuan dengan orang orang tua/wali siswa 

dalam rangka pengawasan terhadap pena naman nilai karakter siswa di 

lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. 

2. Bagi guru 

a. Guru harus mampu memberikan motifasi berlebih kepada peserta didik 

agar lebih sungguh dalam belajar dan juga untuk bisa meneladani nilai-

nilai dari ketokohan Pangeran Diponegoro guru harus lebih spesifik 

dalam mencontohkan terkait contoh keteladanannya. 

b. Guru harus dapat mempergunakan beberapa metode dan media untuk 

menanamkan nilai-nilai keteladanan pangeran Diponegoro kepada 

siswa dalam pembelajaran sejarah sebagai contoh seperti dengan 
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membuat poster-poster terkait nilai-nilai keteladanan pangeran 

Diponegoro. 

3. Penelitian selanjutnya 

Melalui penanaman nilai-nilai keteladanan pangeran Diponegoro dapat 

membentuk karakter siswa yang berkarakter Pancasila, namun penelitian 

ini bukan satu-satunya tolak ukur keberhasilan. Maka dari itu perlu adanya 

penelitian lanjutan guna memperoleh kesempurnaan. 
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