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MOTO DAN PERSEMBAHAN

 Janganlah tantangan menghentikan langkah kita, jika kita menghadapi 
“Tembok” janganlah berbalik arah dan menyerah, temukan “jalan keluar” 
bagaimana bisa melewatinya. Bisa karena terbiasa dan pembiasaan, 
berjuang dan SEMANGAT atas ridoNYA. 

 Hidup butuh perjuangan dan semangat untuk mengukir sejarah yang lebih 
baik.

 Ketika hidup ini penuh dengan ujian, impian yang indah, dan cita-cita 
yang tinggi. Dihancurkan oleh kegagalan, dari kegagalan ini ALLAH 
menguji kita untuk mendapatkan kesuksesan yang sempurna.

 Dalam kehidupan jangan jadikan kegagalan sebagai patokan akhir kita, 
dari kegagalan kita baru mulai untuk melangkah untuk mendapatkan 
keberhasilan.

 ALLAH tidak memberikan cobaan diatas kemampuan hambanya.
 Sungguh nikmat kesuksesan ini, didapat dari perjuangan dan semangat 

pantang menyerah.
 Sejarah menjadikan kita untuk belajar memperbaiki hidup, menjadikan 

kita bijaksana dan tahu arti perjuangan.
 Perjuangan tak mengenal kata berhenti untuk mendapatkan kemenangan 

sejati.
 Ukirlah sejarah kamu pada negeri ini, karena negeri ini sangat 

membutuhkan kamu.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :
1. ALLAH yang telah memberikan hidayah kepada penulis sehingga tahu arti 

sebuah kegagalan untuk mendapatkan keberhasilan yang sempurna.
2. Bapak dan Ibu yang telah memberikan semangat untuk tidak menyerah 

dalam menggapai cita-cita, yang memberikan kasih sayang, cinta, dan 
dukungan kepada penulis.

3. Keluarga besar penulis dan Teman-teman terima kasih atas do’anya.
4. Teman-teman Sejarah ’07.
5. Almamater yang menemani penulis dalam berjuang.
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SARI

Setiyawan, Yupa, 2011. Pembinaan Nilai-nilai Perjuangan Rakyat Purwodadi 
Pada Masa Revolusi Oleh Guru Mata Pelajaraan Sejarah SMA Negeri di 
Grobogan. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri 
Semarang.

Kata Kunci : Pembinaan, Nilai-Nilai Perjuangan, SMA Negeri di Grobogan

Penelitian ini mengkaji tentang pembinaan nilai-nilai perjuangan oleh guru 
sejarah pada masa revolusi di SMA Negeri Grobogan. Pada era globalisasi, nilai-
nilai perjuangan siswa sebagai generasi muda mengalami kemunduran atau mulai 
dilupakan. Banyak siswa yang sudah melanggar tata tertib sekolahan, membuang 
sampah tidak pada tempatnya, bertingkahlaku kurang sopan seperti tidak 
menghormati orang yang lebih tua, gotong-royong yang mulai sulit dijumpai 
karena individualistis yang mementingkan diri sendiri, kejujuran yang pada jaman 
sekarang sudah sangat sulit untuk dijumpai. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh 
negatif globalisasi dan kebudayaan barat yang terbuka dan masuk di Indonesia.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana guru 
sejarah melakukan pembinaan nilai-nilai perjuangan rakyat Purwodadi pada masa 
revolusi Indonesia kepada siswa SMA Negeri di Grobogan yang bertujuan untuk 
mengetahui seberapa besar peran guru sejarah; Kendala apa yang dihadapi guru 
sejarah dalam pembinaan nilai-nilai perjuangan rakyat Purwodadi pada masa 
revolusi kepada siswa SMA Negeri di Grobogan dengan tujuan untuk mengetahui 
kendala yang diterima guru dalam pembinaan nilai-nilai perjuangan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 
Sumber data dalam penelitian ini, yang pertama dari data primer yang diperoleh 
secara langsung melalui wawancara dengan guru dan hasil angket dari siswa yang 
dipilih secara acak. Kedua adalah data sekunder yang di peroleh dari buku-buku. 
Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, 
studi dokumen, dan angket atau kuesioner. Untuk keabsahan data peneliti 
menggunakan trianggulasi data. analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah model spradley dengan analisis domein, analisis taksonomi, analisis 
komponen, analisis tema yang selanjutnya direkontruksi dan ditarik kesimpulan 
umumnya.

Hasil dari penelitian ini, yang pertama adalah dalam pembinaan nilai-nilai 
perjuangan rakyat Purwodadi, guru menyisipkan materi dengan menceritakan 
sejarah lokal di daerah Grobogan sendiri yang dapat membuat siswa memiliki 
kebanggaan terhadap daerah Grobogan. Kedua, kendala yang dihadapi oleh guru 
dalam pembinaan nilai-nilai perjuangan rakyat Purwodadi pada siswa adalah 
pengaruh negatif tentang globalisasi siswa yang masih mudah terombang-ambing, 
sehingga mampu merubah perilaku siswa mengarah ke hal-hal yang negatif. 
Bagaimana agar nilai-nilai perjuangan tersebut tidak hilang ketika pulang sekolah. 
Cara mengatasi kendala tersebut guru harus saling share dengan orang tua siswa 
sehingga orang tua dapat memberikan contoh yang baik di lingkungan keluarga.
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan saran 
yaitu guru harus selalu memberikan pembinaan nilai-nilai perjuangan pada siswa 
agar siswa mempunyai jiwa nasionalisme; guru harus mampu menggunakan 
metode yang bervariasi sehingga siswa tidak mudah bosan dengan pelajaran 
sejarah; guru menggunakan metode yang didalamnya dapat juga disertakan materi 
dan penjelasan mengenai nilai-nilai perjuangan rakyat Purwodadi pada masa 
revolusi; guru harus mampu menguasai dalam segala pengetahuan tentang materi 
yang akan diberikan kepada siswa seperti memberikan tafsiran tentang sejarah 
lokal, sikap guru sebagai panutan dengan bersikap sesuai dengan kehidupannya, 
serta ketrampilan yang menjadikan pelajaran sejarah tidak membosankan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan Indonesia dicapai dengan perjuangan yang panjang dan 

sarat dengan pengorbanan dari putra dan putri terbaik bangsa. Di antaranya 

ada yang sekarang mendapat kehormatan dengan pemberian gelar 

“pahlawan”. Oleh karena itu sebagai anak bangsa sudah sepantasnya kalau 

kita menghargai jasa para pahlawan dan meneladani perjuangannya. Bangsa 

yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Bagi 

generasi muda mengenal dan memahami perjuangan para pahlawan 

sangatlah perlu. Hal ini disebabkan dalam perjuangan banyak hikmah yang 

dapat dipetik.

Semangat kepahlawanan yang telah diwujudkan oleh para pejuang 

merupakan amal perjuangan yang dipersembahkan kepada bangsa dan tanah 

air. Perjuangan berdasar jiwa dan semangat rela berkorban untuk bangsanya. 

Semangat berjuang yang menggelora, keberanian, rasa kesetiakawanan yang 

tinggi, strategi dan perhitungan yang tepat, rela berkorban, sifat kegotong-

royongan, cinta tanah air dan bangsa, tidak mengenal menyerah serta 

percaya pada kemampuan diri sendiri adalah nilai-nilai kepahlawanan yang 

masih relevan dan patut menjadi suri teladan bagi generasi muda. Nilai-nilai 

kepahlawanan perlu dijunjung tinggi dengan penuh kebanggaan dan 

diamalkan dalam berbagai kegiatan pembangunan serta kehidupan sehari-

hari. Pada kondisi dewasa ini cenderung mengalami penurunan dalam
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pengamalannya. Oleh karena itu pengenalan nilai-nilai kepahlawanan perlu

dilakukan dan disosialisasikan pada generasi muda (http://bpsnt-

jogja.info/bpsnt/agenda detail.php?id=128 diunduh tanggal 30 agustus 2010, 

jam 04.50 WIB).

Persatuan sekarang sudah mulai memudar, banyak para siswa SMA

mengabaikan persatuan. Padahal, persatuan dapat memperkokoh negara ini 

menjadi kuat dalam segala hal, bisa jadi sebagian besar di antara mereka

lebih mengedepankan kepentingan individu daripada kebersamaan. Gotong-

royong dan saling membantu sudah mulai menyusut karena empati terhadap 

sesama di era global telah terdegradasi. Kondisi demikian tentu berlainan 

sekali jika dibandingkan dengan masa revolusi kemerdekaan yang penuh 

semangat bekerjasama untuk mencapai tujuan. Di samping itu, kejujuran

juga memerankan fungsi utama untuk mengisi kemerdekaan. Jujur 

mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dan berani mengakui kesalahan 

yang diperbuat adalah seorang yang benar-benar pahlawan negara masa

sekarang, namun jarang atau bahkan tidak mungkin kita temukan di masa 

sekarang. Banyak orang berbohong untuk mendapatkan apa yang menjadi 

keinginannya, berbohong sudah menjadi fenomena umum.

Menghargai para pahlawan yang telah gugur merupakan kewajiban 

masyarakat dalam negara yang harus dipupuk kembali dengan sifat 

menghargai sesama. Dari pengorbanan yang begitu besar, generasi muda 

dewasa ini dapat mencontoh dengan belajar dan bekerja keras untuk meraih 

cita-cita. 
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Pengenalanan cinta tanah air ditanamkan sejak dini untuk memupuk 

rasa nasionalisme di era yang ketat dalam persaingan dunia. Memang 

menjadi tugas dan tanggung jawab guru, orang tua, dan masyarakat untuk 

memberikan arahan mengenai nilai-nilai perjuangan yang dapat diwujudkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa elemen di atas tentunya harus bisa 

menumbuhkan kembali semangat kejuangan bangsa, agar negara ini tidak 

lemah dan mampu menghadapi persaingan global. Salah satu di antara 

ketiga elemen itu, guru yang secara langsung berhadapan dengan dunia 

pendidikan, yang memang harus memegang tanggung jawab moral terhadap 

keberhasilan tujuan pendidikan nasional. Ada beberapa cara untuk 

melakukan  aplikasi nilai perjuangan pada siswa yaitu dengan membaca 

buku-buku perjuangan, datang langsung ke tempat-tempat bersejarah, saling 

membantu apabila ada yang membutuhkan, jujur dalam perkataan maupun 

perbuatan, saling gotong-royong apabila ada teman yang butuh bantuan, 

mematuhi tata tertib yang sudah ditetapkan di sekolah, kerukunan serta 

saling menghormati antara sesama dan keikutsertaan dalam ekstra kurikuler 

yang mengandung semangat kebersamaan sehingga siswa dapat 

memperoleh makna hakiki dari nilai-nilai perjuangan. 

Dalam masyarakat, pemuda merupakan satu identitas yang potensial 

sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi 

pembangunan bangsa. Pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan 

bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan.

Sementara dalam konteks ini, pemuda menghadapi berrbagai pesoalan
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seperti kenakalan remaja, ketidakpatuhan kepada orang tua, frustasi, 

kecanduan narkotika, yang tentunya akan menjadikan masa depannya

suram. Semua itu dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi perilaku 

dan sikap pada sebagian siswa, sehingga menimbulkan adanya jurang 

pemisah antara harapan dan realitas (Wawancara Ketua MGMP sejarah 

Kab. Grobogan pada tanggal 4 Februari 2011 pukul 10.00 WIB di SMA 

Negeri 1 Grobogan).

Pada sisi lain, upaya untuk memelihara sikap dan perilaku siswa yang 

positif diperlukan pembinaan secara berkelanjutan. Hal ini bisa ditempuh 

oleh guru dengan cara menyisipkan nilai-nilai moral dan etika pada 

pelajaran sejarah. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak selamanya 

dihiasi keberhasilan atau kegemilangan, namun siswa juga memerlukan 

pemahaman sejarah bahwa keberhasilan saat ini diraih melalui kerja keras 

dan pengorbanan. Oleh sebab itu kita mengambil pelajaran nilai dari masa 

lampau atau sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Belajar sejarah tidak 

hanya menghafal fakta-fakta ataupun peristiwa-peristiwa sejarah saja, tetapi 

juga berusaha untuk memahami dan mengambil nilai-nilai positif dari setiap 

peristiwa sejarah 

Dari sini guru akan mencoba menumbuhkan kesadaran membina 

siswa mengenai nilai-nilai perjuangan rakyat yang pernah terjadi di 

Purwodadi. Manakala ingin mengetahui bagaimana semangat patriotisme

berkembang di Indonesia, sudah sewajarnya dicermati kehidupan yang 

dialami masyarakat di berbagai daerah Indonesia di masa lalu (Muljana,
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2008: 3). Rasa nasionalisme menimbulkan rasa percaya diri bangsa yang 

bersangkutan menjadi tangguh, rasa yang perlu sekali untuk dipertahankan 

dalam perjuangan menempuh berbagai tantangan. Rasa percaya akan diri 

sendiri inilah yang memberi keteguhan hati. Keteguhan hati inilah yang 

mampu menjadi pendorong kaum revolusioner-nasionalis dalam perjuangan

mencari Indonesia merdeka (Sukarno, 1963: 4).

Pengajaran sejarah yang bertujuan menumbuhkembangkan semangat 

nasionalisme melalui pemaknaan terhadap masa lampau, dapat juga 

berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi rasa perbedaan antar suku 

bangsa, ras dan agama dengan mengetahui perjuangan pahlawan dari 

berbagai daerah. Sebagai akibatnya akan tumbuh kesadaran bahwa setiap 

suku telah memberikan sumbangan untuk persatuan bangsa Indonesia. 

Dalam pelajaran sejarah terkandung beberapa aspek yang perlu dipelajari,

yaitu aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ketiga aspek ini perlu 

dipahami dan dimengerti dalam proses belajar mengajar di sekolah. Hal ini 

bermanfaat bagi siswa dalam upaya menghadapi permasalahan yang timbul 

di masyarakat pada masa kini dan akan datang. Dalam pembangunan 

bangsa, fungsi utama pendidikan antara lain mencerdaskan kehidupan 

bangsa, mengembangkan kesadaran nasional dan pembinaan nilai-nilai 

perjuangan sebagai pembangunan nasionalisme dalam diri siswa untuk 

meningkatkan kesadaran nasional.

Dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, persatuan, kejujuran, 

gotong-royong, kesadaran sejarah, kerukunan, saling menghormati, 
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menghargai para pahlawan yang telah gugur, perlu adanya pembinaan nilai-

nilai perjuangan dalam diri siswa agar siswa dapat menumbuhkan rasa cinta 

tanah air dan bangsa. Nasionalisme ditanamkan di sekolah-sekolah maupun 

di masyarakat. Ini berfungsi menumbuhkembangkan ketrampilan dan 

pengetahuan sejak dini untuk melihat kenyataan sosial yang dihadapi para 

pemuda sehari-hari.

Dari kondisi di atas, peneliti akan mengkaji pembinaan nilai-nilai 

perjuangan bangsa di sekolah menengah atas. Dalam penelitian ini diajukan 

judul “Pembinaan Nilai-Nilai Perjuangan Rakyat Purwodadi Pada 

Masa Revolusi Oleh Guru Mata Pelajaraan Sejarah SMA Negeri Di 

Grobogan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah diantaranya adalah :

1. Bagaimana guru mata pelajaran sejarah melakukan pembinaan nilai-

nilai perjuangan rakyat Purwodadi pada masa revolusi (revolusi fisik) 

kepada siswa SMA Negeri di Grobogan.

2. Mengapa diperlukan pembinaan nilai-nilai perjuangan rakyat 

Purwodadi pada masa revolusi kepada siswa SMA Negeri di Grobogan.

3. Kendala apa yang dihadapi guru sejarah dalam pembinaan nilai-nilai 

perjuangan rakyat Purwodadi pada masa revolusi Indonesia kepada 

siswa SMA Negeri di Grobogan.
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru sejarah SMA Negeri di 

Grobogan dalam pembinaan nilai-nilai perjuangan rakyat Purwodadi.

2. Untuk mengetahui perlunya pembinaan nilai-nilai perjungan rakyat 

Purwodadi pada masa revolusi kepada siswa SMA Negeri di Grobogan

3. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi guru sejarah dalam 

pembinaan nilai-nilai perjuangan rakyat Purwodadi pada masa revolusi 

Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut.

1. Manfaat teoretis

Secara teoretis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber 

referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai nilai-nilai perjuangan 

rakyat Purwodadi pada masa revolusi. Di samping ini, dapat diketahui

bagaimana guru mata pelajaran sejarah dalam penyampaian materi 

mengenai nilai-nilai perjuangan rakyat Purwodadi pada masa revolusi 

Indonesia.

2. Manfaat praktis

a. Bagi guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

bagi pendidik, dalam hal ini guru sejarah ketika penyampaian materi 

agar dapat menguasai dan memahami materi pelajaran sekaligus
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dapat membina nilai-nilai perjuangan rakyat Purwodadi pada masa 

revolusi Indonesia sehingga para siswa tahu arti penting nilai-nilai 

perjuangan utuk diaplikasikan dalam rangka mengisi kemerdekaan.

b. Bagi siswa :

Dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan kepada siswa 

sebagai generasi penerus bangsa; dapat memberikan motivasi kepada 

siswa agar mempunyai kesadaran untuk berbangsa dan bernegara; 

agar siswa lebih menghormati dan menghargai jasa-jasa para 

pejuang yang sudah berkorban demi tanah air; dapat mempererat 

kerukunan antar siswa sebagai generasi penerus bangsa.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Nilai-Nilai Perjuangan

Pada masa sekarang banyak sekali budaya asing yang masuk di 

Indonesia. Hal ini yang merubah budaya asli Indonesia sendiri, 

sehingga banya pemuda yang hanya mementingkan pintar dalam 

akademik dan penguasaan teknologi tetapi tidak memperhatikan etika 

dan moral sehingga nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia terabaikan. 

Banyak dari pemuda sekarang yang dianggap modern apabila meniru 

budaya barat. Bersamaan dengan itu nilai-nilai perjuangan mulai luntur 

dan bahkan ditinggalkan karena alasan modernitas. Nilai-nilai 

perjuangan akan terasa pada hari-hari besar seperti kebangkitan 

nasional, hari kemerdekaan 17 Agustus, hari Kartini dan hari nasional 

lainnya.

Pembinaan nilai-nilai perjuangan sangat penting dan segera 

dilaksanakan. Ada banyak cara untuk melakukan pembinaan nilai-nilai 

perjuangan, salah satunya memberikan pemahaman akan makna 

peristiwa sejarah daerah masing-masing. Selain itu juga bisa dengan 

cara mengenalkan kebudayaan asli Indonesia dari berbagai daerah, 

sehingga mempunyai rasa bangga karena mempunyai keanekaragaman 

budaya. Suatu kajian sejarah kebudayaan dapat menyoroti keseluruhan 

perkembangan kebudayaan di suatu daerah atau negara, namun dapat 
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juga secara khusus memberikan sorotan terhadap salah satu aspek 

sejarah kebudayaan. Komponen suatu kebudayaan adalah apa yang 

dimaksud juga sebagai unsur kebudayaan, seperti sistem kepercayaan, 

sistem pengetahuan, sistem perekonomian, sistem kesenian, sistem 

komunikasi, sistem organisasi sosial Gambaran sejarah kebudayaan 

yang menyeluruh akan memberikan paparan mengenai perkembangan 

budaya dengan segala unsurnya. Adapun berbagai aspek dari sejarah 

kebudayaan yang dapat ditonjolkan adalah misalnya aspek 

perkembangan internal dalam suatu masyarakat (Sedyawati, 2006: 325-

326). 

Salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan nilai-

nilai perjuangan adalah pendidik atau guru. Oleh karena itu, guru harus 

mengerti dan memahami makna penting nilai-nilai perjuangan 

kemerdekaan. Nilai-nilai perjuangan yang tertanam dalam tiap warga 

negara merupakan salah satu faktor penting bagi kuatnya negara.

Semakin banyak orang yang sadar terhadap nilai-nilai perjuangan, maka 

akan kuat pula negara tersebut. Nasionalisme adalah suatu paham yang 

berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu diserahkan kepada 

bangsa. Nasionalisme merupakan manifestasi kesadaran bernegara atau 

semangat bernegara (Muljana, 2008: 3). 

Nasionalisme sebagai manifestasi kesadaran bernegara tumbuh di 

negara merdeka (Muljana, 2008: 6). Sampai seberapa jauh nasionalisme
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itu berkembang tergantung pada penerapan cara berfikir nasional warga 

negara (Muljana, 2008: 6). Menurut Muljana (2008: 6) cara berfikir 

nasional adalah sikap seseorang terhadap kesadaran bernegara. Cara 

berfikir nasional memiliki ciri-ciri khusus, berupa norma objektif, 

mengutamakan kepentingan nasional. Segala tindakan yang merugikan 

kehidupan nasional harus ditinggalkan, jika kesadaran bernegara 

memang terdapat dalam hati warga negara. Dalam hal ini cara berfikir 

nasional adalah antitesis dari berfikir individual atau perorangan 

(Muljana, 2008: 7). Nasionalisme selalu mempunyai orientasi ke masa 

depan (Suhartono, 2001: 10). Nasionalisme di alam penjajahan adalah 

manifestasi “keinginan” untuk bernegara atau mempunyai watak 

pejuang yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di dalam 

kepentingan individu atau kelompok. Jadi para pejuang di alam 

penjajah hanya mementingkan kepentingan bangsanya dibanding 

kepentingan individu atau kelompok, mempunyai cita-cita yang sama 

yaitu memerdekakan bangsanya yang dijajah.

Mananamkan kejujuran, gotong-royong, kerukunan, mematuhi tata 

tertib, cinta produk dalam negeri, persatuan, kesadaran sejarah, 

menghargai para pahlawan yang telah gugur adalah tugas kita bersama.

Semangat pantang menyerah tentu merupakan semangat yang 

menggebu-gebu untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik. Para 

guru memberikan arti kemerdekaan kepada siswa dan nilai-nilai yang
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bisa diambil dan dijadikan teladan dalam perjuangan bangsa Indonesia, 

agar nasionalisme tumbuh kembali dalam generasi muda sekarang. 

Nilai-nilai perjuangan rakyat Purwodadi pada masa revolusi adalah 

salah satu nilai yang dapat dipetik untuk dijadikan teladan, para pejuang 

yang pada masa revolusi bahu-membahu untuk melawan penjajah dan 

kolonialisme yang tidak menguntungkan rakyat. Para pejuang yang 

terdiri dari rakyat Purwodadi ikut serta dalam perperangan, 

keikutsertaaan para pejuang Purwodadi sangat membantu mengusir 

penjajah untuk keluar dari tanah air. Guru berfungsi untuk memupuk 

kembali nilai-nilai perjuangan rakyat pada masa revolusi yang sekarang 

ini ditujukan kepada para generasi penerus bangsa yaitu para pemuda 

khususnya para siswa agar dapat menumbuhkan kesadaran sejarah 

siswa, dengan tumbuhnya kesadaran sejarah siswa akan terpupuk 

kembali nasionalisme. Saling menghormati antar sesama dan yang lebih 

dewasa, dan juga guru berkewajiban memberikan bagaimana caranya 

menghargai para pejuang kemerdekaan, persatuan antar umat manusia 

harus dijaga agar tidak ada lagi pertumpahan darah atau perbedaan yang 

bisa membuat kita pecah. 

Dengan memberikan contoh nilai kejujuran dalam kehidupan 

sehari-hari, ditanamkannya rasa bersalah apabila tidak berkata jujur 

dalam kehidupan. Siswa agar biasa menghargai orang lain dan lebih 

menghormati orang, saling gotong-royong untuk kesediaannya 

membela tanah air dan juga mematuhi tata tertib akan mendapatkan
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prestasi yang lebih baik untuk memperbaiki kehidupannya menuju 

siswa yang barakhlak dan bermoral baik. Siswa menerapkan dalam 

kehidupannya dengan mencontoh guru yang telah memberikan nilai-

nilai tersebut, seringnya siswa menerapkannya menjadikan siswa tidak 

biasa jauh dari nilai-nilai. Siswa merasa ada sesuatu yang kurang dalam 

kehidupannya apabila siswa tidak menerapkan nilai-nilai tersebut 

karena jika sudah mendarah daging atau menjadi kebiasaan siswa, siswa 

akan kehilangan sesuatu kebiasaan jika siswa tersebut tidak 

melaksanakannya.  

Tujuan pelajaran sejarah adalah untuk menumbuhkan “kesadaran 

sejarah” di dalam dirinya. Ungkapan “kesadaran sejarah” itu sendiri 

dapat diartikan sebagai keadaan tahu akan peristiwa-peristiwa sejarah 

dan menghayati makna peristiwa-peristiwa tersebut bagi kehidupan, 

suatu bangsa, ataupun bagi kehidupan manusia sedunia. Pelajaran yang 

diberikan di sekolah-sekolah umum pada tahap-tahap awal adalah 

sejarah nasional, baru kemudian sejarah dunia. Sebagaimana telah 

banyak dinyatakan, sejarah adalah salah satu komponen jati diri suatu 

bangsa. Bangsa yang tidak tahu dan tidak menghargai sejarah 

bangsanya sendiri adalah bangsa yang mudah diombang-ambingkan 

oleh pihak-pihak lain, dan biasanya tidak tegas dalam merumuskan cita-

citanya.

Setelah kesadaran kebangsaan tumbuh, barulah kemudian pelajar 

disadarkan juga bahwa bangsanya itu tidak sendirian hidup di dunia.
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Hidup bersama antarbangsa mempunyai kepelikan-kepelikan tersendiri. 

Tujuan kurikuler pengajaran sejarah semestinya ditentukan berdasarkan 

kriteria masing-masing kelompok umur untuk menyerap dan 

memaknainya. Berikut ini rumusan tujuan-tujuan kurikuler pengajaran 

sejarah untuk masing-masing tingkatan sekolah dalam satuan waktu tiga 

tahunan, yaitu : kelas 4, 5, dan 6 SD (usia sekitar 9-12 tahun); kelas 1, 

2, dan 3 SLTP (usia sekitar 12-16 tahun); kelas 1, 2, dan 3 SMA (usia 

sekitar 16-19 tahun).

Dalam hubungan ini mencoba untuk menyarankan tujuan-tujuan 

tanpa dikendalikan oleh Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) 

dalam “kurikulum 1994”. Buku-buku untuk SD dan SMA yang diacu di 

sini memuat rumusan GBPP, Penyimakan atas tujuan pengajaran yang 

tercantum dalam GBPP, khususnya SD menghasilkan kesan bahwa 

yang dituju adalah tercapai target penyampaian pokok-pokok bahasan 

tertentu, dan bukan terinternalisasinya kesadaran sejarah pada tataran 

tertentu. Contoh peristiwa sejarah yang dapat atau harus digunakan 

untuk mencapai pemahaman yang sebaik-baiknya (Sedyawati, 2006:

344-345). 

Peserta didik mendapat kesadaran akan adanya bangsa Indonesia di 

antara bangsa-bangsa lain, peserta didik mengetahui bahwa bangsa 

Indonesia telah berjuang untuk merdeka, peserta didik mengetahui 

bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang dengan 

sengaja mempersatukan diri. Peserta didik memperoleh pemahaman
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mengenai mengapa peristiwa-peristiwa sejarah tertentu dianggap 

penting, peserta didik memahami pengertian-pengertian dasar seperti 

negara, kedaulatan, persekutuan antar negara, perjanjian antarnegara, 

serta sejumlah pandangan dunia yang mendorong terjadinya peristiwa-

peristiwa sejarah (Sedyawati, 2006: 345).

Peserta didik memperoleh pemahaman dan kemampuan berdiskusi 

tentang berbagai permasalahan nasional serta permasalahan konflik dan 

kepentingan yang memicu peristiwa-peristiwa sejarah dan kaitannya 

dengan situasi-situasi hubungan antarbangsa, peserta didik memperoleh 

pemahaman akan kaitan peristiwa-peristiwa sejarah dengan 

permasalahan pandangan dunia dan ideologi. Dalam pembelajaran 

sejarah guru memberikan kesadaran sejarah, menanamkan nilai-nilai 

perjuangan untuk menumbuhkan nasionalisme. Tahu akan peristiwa-

peristiwa sejarah dan menghayati makna peristiwa tersebut bagi 

kehidupan suatu kaum, suatu bangsa.

Timbulnya cara berfikir nasional karena kesadaran warga itu 

sendiri dalam menghadapi kepentingan bangsa dan tanah airnya. Cara 

berfikir nasional adalah jalan yang harus dianut untuk mencapai cita-

cita yang diharapkan, yaitu kebahagiaan bangsa dan negaranya. 

Menurut Hans Kohn sebagaimana dikutip oleh Mudyahardjo (2002: 

193), nasionalisme adalah salah satu dari kekuatan yang menentukan 

dalam sejarah modern. Nasionalisme berasal dari Eropa Barat abad 18, 

menyebar di seluruh Eropa pada abad 19 dan abad 20, telah menjadi 
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pergerakan dunia (Mudyahardjo, 2002: 193). Pada abad 20 merupakan 

masa pertama sejarah seluruh umat manusia mempunyai sikap yang 

satu dan sama, yakni nasionalisme. 

Bagi bangsa Indonesia, kesadaran akan berbangsa merupakan hal 

yang sangat mendasar, karena telah membawa bangsa Indonesia untuk 

memperjuangkan kedaulatannya. Kesadaran berbangsa akan selalu 

terkait dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Nasionalisme 

Indonesia berciri khas yang berbeda bengan nasionalisme di negara 

lain. Nasionalisme Indonesia murni sebagai bentuk perjuangan dan 

perlawanan melawan penjajah atau kolonialisme. Dalam perjalanan 

bangsa Indonesia perjuangan mendirikan bangsa adalah peristiwa yang 

sangat panjang dengan pergerakan para pemuda yang menyatukan tekad 

untuk memerdekakan Indonesia. 

Pada tahun 1908 berdirilah Budi Utomo sebagai organisasi awal 

yang melahirkan ide tentang kesadaran berbangsa (Kebangkitan 

Nasional). Tahun 1928 para pemuda mengikrarkan diri melalui wadah 

yang bernama Sumpah Pemuda dan menghasilkan kesepakatan untuk 

menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan mengakui satu bahasa 

persatuan Indonesia. Perjuangan tidak berhenti sampai pada proklamasi, 

perjuangan bangsa Indonesia masih dihadapkan dengan kedatangan 

pihak Belanda pada agresi pertama dan kedua yang mempersempit 

wilayah Indonesia, namun perjuangan rakyat tidak berhenti begitu saja, 

perjuangan di berbagai daerah bergejolak. Banyak korban yang
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berjatuhan menunjukan perjuangan yang berani mati, rela berkorban 

demi terwujudnya Indonesia yang merdeka dengan semboyan 

“Merdeka atau Mati”. Sungguh kerasnya perjuangan para pahlawan 

untuk mendapatkan kemerdekaan yang diakui dunia Internasional.

Orang Jawa sepenuhnya menyadari kepentingan individualnya 

nampak dalam cara bergotong-royong yang telah kita bicarakan sebagai 

ungkapan kerukunan. Dari tujuh bentuk gotong-royong yang dibedakan 

oleh Koentjaningrat, hanya ada dua yang terjadi secara spontan, yaitu 

membantu dalam kasus kematian (layat) dan melaksanakan proyek-

proyek tertentu demi kepentingan seluruh kampong (gugur gunung). 

Memenuhi undangan pesta merupakan suatu kewajiban sosial dan dari 

setiap tamu diharapkan memberikan sejumlah uang kepada tuan rumah 

(njurung). Besarnya sumbangan itu diingat oleh kedua belah pihak 

dengan persis dan pemberi boleh mengharapkan bahwa apabila 

mempunyai perayaan, maka tuan rumah sekarang juga akan datang dan

akan memberi sumbangan yang sama besarnya. Bantuan dalam 

membangun rumah selalu harus dimintakan dulu. Tetangga yang 

diminta bantuan menganggap peminta itu berhutang kepadanya. Hutang 

itu tidak dilupakan dan jumlah pekerjaan yang menjadi utangnya itu 

diperhitungkan dengan persis. Pada kesempatan yang cocok hutang itu

akan diminta kembali. 

Dalam segala macam bentuk gotong-royong itu tahu persis jumlah 

waktu kerja atau jumlah uang berapa yang masih harus dikembalikan 
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dan berapa yang masih harus berhak dituntut dari orang lain. Begitu 

pula persis mengetahui hak-haknya dalam transaksi tukar menukar, 

pinjam meminjam, jual beli, dalam menuntut penempatan janji-janji 

dalam pembayaran kembali utang dan sebagainya. Jadi prinsip 

kerukunan tidak berarti bahwa orang Jawa tidak mempunyai 

kepentingan-kepentingan bribadi, melainkan merupakan suatu 

mekanisme sosial untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan itu 

demi kesejahtraan kelompok. Bagi petani rukun berarti “suatu peroses 

pemberian dan penerimaan antara orang-orang yang masing-masing 

mengusahakan kepentingannya sendiri”. Bahkan bisa dikata bahwa 

prinsip kerukunan memberikan kemungkinan kepada orang Jawa untuk 

memperlihatkan suatu sikap sosial tanpa sekaligus harus merelakan 

kepentingan-kepentingan individu. Kecuali itu masih ada segi lain yang 

perlu diperhatikan. Prinsip kerukunan memang senantiasa menuntut 

kerelaan-kerelaan tertentu untuk mencegah konflik orang harus bersedia 

untuk menerima kompromi, harus sering sekali rela untuk memperoleh 

haknya untuk sepenuhnya (Suseno, 1988: 57-58).

Kaidah kedua yang memainkan peranan besar dalam mengatur pola 

interaksi dalam masyarakat Jawa ialah prinsip hormat, perinsip itu 

menyatakan bahwa setiap orang dalam bicara dan membawa diri selalu 

harus menunjukan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan 

derajat dan kedudukannya. “Apabila dua orang bertemu terutama dua 

orang Jawa, bahasa, pembawaan dan sikap mereka mesti mengukapkan
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suatu pengakuan terhadap kedudukan mereka masing-masing dalam 

suatu tatanan sosial yang tersusun dengan terperinci dan cita rasa. 

Mengikuti aturan-aturan tatakrama yang sesuai, dengan mengambil 

sikap hormat atau kebapaan yang tepat adalah amat penting. 

Prinsip hormat berdasarkan pendapat, bahwa keteraturan hirarkis, 

bahwa peraturan hirarkis itu bernilai pada dirinya sendiri dan oleh 

karena itu orang wajib untuk mempertahankan dan membawa diri 

sesuai dengannya. Pandangan itu sendiri berdasarkan cita-cita tentang 

suatu masyarakat yang teratur baik, dimana setiap orang mengenal 

tempat dan tugasnya, dan dengan demikian ikut menjaga agar seluruh 

masyarakat merupakan suatu kesatuan yang selaras (Suseno, 1988: 60). 

“Hormat hanya berarti pengakuan pangkat yang lebih tinggi melalui 

tatakrama yang sesuai. Pemberian hormat tidak selalu menunjukan pada 

otoritas yang sebenarnya. Dalam keluarga jawa otoritas yang 

sebenarnya sering terletak dalam tangan ibu, tetapi yang menerima 

sikap hormat adalah ayah (Suseno, 1988: 68).

Contoh nyata nilai-nilai perjuangan yang dimiliki oleh rakyat 

Indonesia pada waktu revolusi Indonesia, terlihat dari perjuangan dalam 

melawan penjajah. Beberapa contoh peristiwa tersebut antara lain :

1. Insiden Bendera

Pada tanggal 19 September 1945. Ketika sekutu dan Belanda 

mendarat di Surabaya, di Hotel Yamato atau pada zaman Belanda 

bernama Oranje telah berkibar bendera Merah Putih dan kemudian 
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hotel tersebut akan dijadikan markas angkatan laut Belanda, maka 

bendera Merah Putih diganti dengan bendera Merah Putih Biru. 

Tindakan tersebut membangkitkan kemarahan pemuda-pemuda 

Surabaya. Hotel Yamato diserbu pada tanggal 29 September malam 

secara mendadak serbuan itu menelan beberapa korban baik dari pihak 

Belanda maupun pihak Indonesia, beberapa orang diantaranya 

memanjat tiang bendera. Bendera Merah Putih Biru diturunkan, dan 

warna birunya disobek sehingga berganti dengan bendera Merah Putih 

dan kemudian dikibarkan lagi.

2. Pertempuran Lima Hari di Semarang

Tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945, berawal dari isu bahwa 

Jepang meracuni cadangan air minum di Candi. Kemudian Dr. Karyadi 

sebagai kepala laboratorium pusat rumah sakit rakyat memberanikan 

diri memeriksa cadangan air minum tersebut. Tetapi ketika sedang 

melakukan pemeriksaan, ditembak oleh Jepang. Hal itu menimbulkan 

kemarahan rakyat, maka berkorbarlah perang lima hari di Semarang. 

Untuk mengenang keberania para pemuda melawan Jepang maka 

dibangunlah sebuah monumen yang bernama Tugu Muda.

3. Peristiwa 10 November 1945

Tanggal 10 November 1945 Surabaya ditembaki dengan meriam 

dari arah pelabuhan Tanjung Perak dan terus-menerus dihujani bom 

yang banyak menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Meskipun 

demikian pimpinan Republik Indonesia tidak menyerah. TKR dan
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Pemuda-pemuda pejuang mengungsi ke luar kota dan bermarkas di 

Mojokerto. Kota Surabaya seluruhnya dikuasai oleh tentara Inggris dan 

NICA. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh tuduhan pihak sekutu yang 

menuduh para pemuda Indonesia yang telah membunuh Jendral 

Mallaby, komandan Brigade 49 Devisi XXIII tentara Inggris (sekutu). 

Pada tanggal 10 November ditetapkan sebagai hari pahlawan, dan untuk 

menenang peristiwa tersebut dibangun Tugu Pahlawan.

4. Palagan Ambarawa

Pada bulan November 1945, terjadi pertempuran antara rakyat 

Indonesia melawan Inggris (sekutu), pertempuran yang dipimpin oleh 

Kolonel Sudirman ini berhasil memukul mundur tentara sekutu pada 

tanggal 15 November 1945.

5. Bandung Lautan Api

Pada tanggal 23 Maret 1946, terjadi peristiwa pembumi hanguskan 

kota Bandung bagian Selatan, yang berawal dari Sekutu menuntut agar 

senjata yang dirampas para pemuda dari Jepang diserahkan kepada 

Sekutu, dan Sekutu mengultimatum agar pasukan TRI meninggalkan 

Bandung. TRI melancarkan serangan umum ke pos-pos tentara sekutu 

dengan mengundurkan diri dengan membumi hanguskan kota Bandung 

bagian Selatan.

Dari peristiwa tersebut mencerminkan perjuangan rakyat Indonesia 

untuk mempertahankan bangsa dari gangguan pihak penjajah, sekalipun 

harus mati, mengorbankan harta, jiwa dan raga para pejuang. 
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Perjuangan rakyat Indonesia tidak lepas dari nasionalisme yang 

memberikan kekuatan untuk mempersatukan tujuan, dan cita-cita para 

pemuda yang menginginkan berdirinya bangsa Indonesia yang 

merdeka. Menolak kekuasaan kolonial oleh bangsa-bangsa penjajah 

telah menjadi sarana untuk mengembangkan identitas nasional, 

nasionalisme merupakan perhatian utama bangsa-bangsa berkembang 

karena sebagian merupakan masyarakat bangsa yang baru berdiri yang 

belum memiliki identitas.

2. Perjuangan Rakyat Purwodadi Pada Masa Revolusi

Perjuangan para pemuda di berbagai daerah telah bergejolak 

termasuk di Purwodadi yaitu kota kecil di Jawa Tengah yang terletak di 

kabupaten dati II, daerah ini berada di dataran, sebuah pegunungan 

yang baik untuk kawasan hutan jati. Daerah ini merupakan daerah yang 

bergelombang, kondisi geografis Kabupaten Grobogan cocok untuk 

pertanian. Pada pertempuran lima hari di Semarang para pemuda dari 

Kabupaten Grobogan berduyun-duyun ikut berjuang bahu membahu 

dengan pemuda-pemuda kota Semarang melawan Jepang. Dari 

Purwodadi, Wirosari, Kradenan, Gubug, Godong, Kedungjati, menuju 

Semarang menggunakan kereta api. Dalam pertempuran itu boleh

dikatakan senjata yang digunakan sangat sederhana. Meskipun hanya 

memakai bambu runcing, golok, granat tangan buatan sendiri, tetapi
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tampaknya cukup memadai (Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan, 

1998: 41).

Pejuang-pejuang Purwodadi bergerak melalui Mranggen, Alas 

tuwo menuju Jatingaleh dan bagian timur dari Semarang. Dalam 

penyerbuan ke kota Semarang, pemuda-pemuda Purwodadi dapat 

merebut senjata-senjata Jepang yang berada di Kido Butai Jatingaleh 

Semarang, Asrama Mrican dan tempat lain, sehingga dapat menambah 

persenjataan TKR maupun badan-badan perjuangan lainnya. Pada saat 

pertempuran di Semarang masih berlangsung pada 19 Oktober 1945 

Sekutu mempergunakan kesempatan ini untuk mendapatkan pasukan 

(Inggris) di kota Semarang dengan tugas :

1) Membebaskan, melindungi dan menjalankan pemindahan tawanan 

perang dan orang-orang Interneers yang disebut Rehabilitation on 

Allied Prisoners of War and Interneers (RAPWI).

2) Melucuti tentara Jepang dan mengembalikan ke tanah airnya.

3) Memelihara ketertiban dan keamanan umum, untuk daerah Jawa 

Tengah.

Ternyata pendaratan ini diboncengi pemerintahan NICA Belanda 

yang berusaha berkuasa kembali ke Indonesia. Oleh karena tidak ada 

kesepakatan dalam berkomunikasi antara pasukan Sekutu dan pihan RI 

yang merasa sudah merdeka, maka konflik yang berupa kontak 

senjatapun tidak bisa dihindari. Dalam pertempuran di Semarang ini 

pejuang-pejuang Indonesia baik yang tergabung dalam TKR maupun 
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dalam kelaskaran yang berasal dari Kabupaten Grobogan Purwodadi, 

bergabung dalam pertempuran Semarang Timur, dengan Sektor 

Mranggen dan Alas Tuwo. Pertempuran-pertempuran yang terjadi di 

Semarang Timur yang posisinya makin terdesak oleh Sekutu dengan 

tentara NICA, akhirnya Markas Pertahanan Semarang Timur mundur ke 

Pedurungan. Pertempuran di Semarang terus melebar ke Salatiga, 

Ambarawa, dan Magelang (Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan, 

1998: 42).

Namun gerak maju tentara sekutu tidak bisa dihalau oleh Tentara 

Rakyat Indonesia, sehingga mundur ke Ambarawa. Akhirnya terjadi 

pertempuran pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa yang 

terkenal dengan Palagan Ambarawa. Dalam pertempuran ini pasukan 

Sekutu mampu digiring ke Semarang kembali, berkat kemenangan yang 

diperoleh oleh pejuang-pejuang Indonesia. Setelah pasukan Indonesia 

memperoleh kemenangan dalam pertempuran di Palagan Ambarawa, 

agaknya sudah terasa tentang perlunya reorganisasi dalam tubuh TKR. 

Pada tanggal 7 Januari 1946 Tentara Keamanan Rakyat dirubah 

menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tetapi tidak lama kemudian  

nama yang terakhir diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI)

(Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan, 1998: 42). 

Pada Agresi Belanda I Penyerangan Belanda ke arah timur 

Semarang, terdapat pertahanan pasukan TRI dari daerah perjuangan 

Kab.Grobogan, ternyata mengalami serangan pula dan TNI 



25

mengadakan perlawanan yang sangat gigih. Diperkirakan Belanda akan 

merebut/menduduki kota Demak, melalui Genuk Sayung, sehingga

kekuatan rakyat terpusat di Sektor Pertahanan Semarang Timur Laut di 

Genuk, tetapi ternyata Belanda telah mengalihkan serangannya melalui 

Mranggen. Pertahanan Mranggen yang dipertahankan oleh Batalion 

Yusmin tidak kuat, sehingga serbuan Belanda selanjutnya menuju ke

arah timur ke Karangawen. Di Karangawen mendapatkan perlawanan 

yang kuat lalu membelok ke utara melalui Karang Tengah. Dihadapi 

oleh Batalion Martono, tetapi tidak kuat, selanjutnya Belanda menyerbu 

menuju Demak. Gerakan selanjutnya bermaksud akan menduduki 

Purwodadi melalui Dempot, tetapi terhenti  di Demak. 

Dalam penyerbuan Belanda ada pasukan yang terkepung, yaitu 

Batalion Widagdo di alas Tuwo (Daleman). Akhirnya Batalion 

Wadigdo terpaksa mundur melalui utara, menyusuri pantai melalui 

Wedung, Welahan dan masuk Kota Kudus, dari Kudus kembali ke 

Purwodadi naik kereta api melalui Rembang dan Blora. Pada waktu 

Belanda menyerbu dan menduduki Kota Demak, mendapat perlawanan 

hebat dari Batalion Purnawi, dan tertahan beberapa hari di Demak. 

Sementara itu, Batalion Basuno yang pada waktu penyerbuan 

Belanda ke Demak berada di Guntur sebagai Batalion Cadangan. 

Setelah mengetahui pertahanan Semarang Tenggara dan Timur telah 

hancur diserbu Belanda, lebih-lebih Mranggen (Markas Sektor 

Pertahanan Semarang Timur), Karangawen, Karang Tengah sampai 
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Demak telah diduduki Belanda, maka Batalion Basuno menarik 

pasikannya ke Gubug, bersama Batalion Martono yang semula bertahan 

di Karang Tengah dan Batalion Yusmin yang semula bertahaan di 

Mranggen. Selanjutnya Belanda meneruskan serbuan ke Timur, kearah 

Purwodadi, tetapi di Dempet mendapat perlawanan dari Batalion 

Purnawi, lalu membelok keselatan ke Mintreng. Di sini mereka ditahan 

oleh Batalion Martono, dan di Gubug oleh Batalion Yusmin, di 

Kedungjati oleh Batalion Basuno. Selanjutnya Belanda meneruskan 

serbuannya masuk ke Salatiga, Salatiga sudah diduduki lebih dahulu 

dari serbuan melalui Pertahanan Semarang Selatan (Sejarah Hari Jadi 

Kabupaten Grobogan, 1998: 43).

Penyerbuan Pasukan Hisbullah atau Sabilillah di Gubug, Pasukan 

Sabilillah terbentuk bulan September 1945 oleh para ulama daerah 

Kabupaten Grobogan yang dipelopori oleh Kyai H. Boesro Wirosari, 

yang bertujuan mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan NKRI 

yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dalam proses 

pembentukan pasukan ini peranan Kyai H. Boesro adalah sangat 

penting. 

Kharisma yang besar telah mampu menggerakkan para kyai dan 

santri Kab.Grobogan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. 

Usaha ini didukung oleh sipil dan militer. Nama besar kyai ini 

tercermin dalam kebijaksanaannya, kewibawaannya dan kedermawaan 

serta keiklasan yang menyebabkan dihormati. Pasukan Sabilillah adalah 
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pasukan berani mati, dengan semboyan lebih baik mati daripada dijajah 

kembali oleh Belanda. Sebelum diterjunkan di medan perang

pertempuran pasukan ini terlebih dahulu dibekali kekuatan jasmani dan 

rohani oleh para alim ulama sakti. 

Adapun para kyai yang diandalkan memberi latihan mental spritual 

ialah kyai H. Hasan Anwar, kyai H. Alwi Jeketeb, Kyai Soekemi 

Kuwaron. Pada bulan Oktober 1945 dilakukan latihan yang bertempat 

di Pesantren Jokerto Gubug yang dimiliki oleh Kyai Masrun. Pada saat 

latihan pasukan berjumlah kurang lebih 500 orang, mereka diwajibkan 

berpuasa tujuh hari dan mengamalkan amalan-amalan yang diberikan 

oleh ketiga kyai tersebut, dan disertai dengan keyakinan bahwa Allah 

sajalah yang dapat menolong dan menyelamatkan serta yang memberi 

kemenangan, oleh karena itu pengikut Sabilillah harus bertawakal

(Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan, 1998: 43-44).

Pada waktu yang sama bulan November 1945 terbentuk kesatuan 

pasukan Hisbullah yang bersikap lokal di daerah Kab.Grobogan. 

Kesatuan ini kemudian bergabung dengan Divisi Semarang yang 

bernama Hisbullah Res II Dev “S” sampai pada bulan September 1947. 

Setelah keluarnya Dekrit Presiden September 1947 maka semua 

pasukan kelaskaran dileburkan menjadi TNI. Bulan September 1947 

sampai pada akhir Desember 1949 sebagian pasukan Hisbullah yang 

tidak masuk TNI tergabung dalam Hisbullah Batalion Sultan Agung 

yang dipimpin KH Boeseo. Maka dari itu pasukan Sabilillah dan 
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pasukan Hisbullah Kabupaten Grobogan berada di bawah pimpinannya. 

Setelah pasukan TNI Batalion Yusmin dan Batalion Basuno, Batalion 

Martono mundur ke Mintreng, Kedungjati dan Gubug, dari Mranggen 

dan Guntur, lalu menghadang serta menghambat gerakan Agresi 

Belanda yang akan melebarkan sayapnya ke Purwodadi dari Demak. 

Ketiga Batalion tersebut tidak mampu menahan gerakan lalu pasukan 

Belanda baik di Dempet, Mranggen, Gubug maupun di Kedungjati. 

Ketiga batalion tersebut memperkuat pertahanannya dari serangan 

Belanda, namun pada bulan Agustus 1947 badan kelaskaran bertekad 

menyerang kedudukan Belanda di Mintreng dan Gubug untuk direbut 

kembali, pada bulan September 1947 rencana merebut kembali kota 

Gubug direncanakan dengan matang, pasukan terpusat di Desa 

Temurejo (Karangrayung) yang selanjutnya melakukan  penyerangan 

ke Gubug oleh pimpinan K.H. Busro, KH. Hasan Anwar. Pada jam 

02.00-07.00 terjadilah pertempuran sengit yang hasilnya banyak korban 

dari Belanda, sedangkan dari RI korban sekitar 19 orang termasuk KH. 

Hasan Anwar dan KH. Alwi (Jokerto), Belanda mendatangkan bala 

bantuan dari Kedungjati, pasukan rakyat lalu mengundurkan diri 

meninggalkan Gubug menuju Temurejo (Sejarah Hari Jadi Kabupaten 

Grobogan, 1998: 44-45).

Peristiwa Pemberontakan PKI Madiun, pada tanggal 18 Mei 1948 

Front Demokrasi Rakyat (FDR) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) 

mengadakan pemberontakan dengan mendirikan Negara atau 
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Pemerintahan Front Nasional daerah Madiun yang dipimpin oleh Muso 

dan Mr. Amir Syarifudin. Pemberontakan ini merembes dan

mempengaruhi Daerah Kabupaten Grobogan. Banyak kesatuan yang 

terpengaruh oleh PKI sehingga ikut membantu gerakan PKI Muso di 

Purwodadi, yaitu ikut memisahkan diri dengan pemerintahan RI dan 

bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat (FDR) namun pasukan 

pemerintah tidak tinggal diam, pasukan Siliwangi menyerbu PKI Muso, 

setelah mendapatkan serangan dan pengejaran dari pasukan pemerintah 

akhirnya PKI Muso mundur meninggalkan Purwodadi ke arah utara, 

setelah pemerintah melakukan serangan dan pengejaran selanjutnya 

pemerintah melakukan pembersihan Kota Purwodadi dari orang-orang 

yang mau membantu PKI Muso. 

Meletusnya pemberontakan Muso 18 September 1948 banyak dari 

pimpinan daerah memisahkan diri dari pemerintahan pusat RI di 

Yogyakarta, banyak korban yang meninggal dalam pemberontakan 

tersebut, setelah pasukan Siliwangi menangkap Mr. Amir Syarifudin 

pemberontakan mulai mereda dan para pengikut Mr. Amir 

menyerahkan diri kepada pemerintah. Pada Agresi Militer Belanda ke II 

pada tanggal 19 Desember 1948 pasukan yang berada di Purwodadi

Grobogan bergabung dengan pasukan Surakarta dan Yogyakarta untuk 

menghadapi Belanda. Mereka melakukan perlawanan gerilya, Belanda 

yang telah menduduki kota-kota kecamatan di Kabupaten Grobogan

atau Pati hadapi oleh Kapten Mulyono yang melakukan serangan-
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serangan umum untuk menghadapi pasukan Belanda yang kemudian 

terjadi pertempuran-pertempuran di berbagai daerah, di Purwodadi telah 

gugur Kapten Soewito (Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan, 1998: 

46-52).

Banyak perjuangan yang dilakukan oleh para pemuda di Purwodadi

untuk mempertahankan kemerdekaan RI, semangat nasionalisme yang 

tinggi yang membuat para pemuda rela berkorban untuk membela tanah 

airnya. Perjuangan untuk melawan kolonialisme telah berkobar karena 

tidak sesuai dengan kemanusian dan kebebasan seseorang. Persatuan, 

gotong-royong, kejujuran, menghargai para pahlawan adalah suatu 

perjuangan dewasa ini untuk menumbuhkan nilai-nilai perjuangan 

dalam nasionalisme yang sudah mulai memudar agar dapat dilakukan 

pembina kembali nilai-nilai perjuangan dalam menumbuhkan 

nasionalisme.

3. Pembinaan Nilai-Nilai Perjuangan Pada Siswa

Pengaruh globalisasi yang berputar cepat menjadikan Indonesia 

berada di tengah-tengah pusaran arus, Fenomena yang bersifat 

multidimensional menempatkan Indonesia berada di arus sejarah yang 

bergerak begitu cepat. Teknologi dan komunikasi merupakan faktor 

utama globalisasi. Hal ini sejalan dengan terjadinya pendangkalan 

terhadap nilai-nilai serta semangat kebangsaan yang diperjuangkan oleh 

para the founding father (Widja, 2002: 7). Generasi baru kita seakan-
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akan sedang mengalami alienasi (keterasingan) dari warisan sejarah 

bangsa. Dengan kata lain, seperti ada “generation gap” dalam

pemaknaan nilai sejarah bangsa bahkan seperti telah terjadi situasi yang 

menjurus ke proses mulai tercabutnya akar nilai sejarah bangsa pada 

generasi muda (Widja, 2002: 7-8). 

Pengaruh negatif globalisasi tidak secara langsung mempengaruhi 

nasionalisme. Akan tetapi secara keseluruhan dapat membangkitkan

rasa nasionalisme dan kesadaran sejarah mulai memudar. Karena 

kebanyakan orang menganggap bahwa luar negeri baik dijadikan 

inspirasi yang mampu diterapkan di Indonesia. Runtuhnya nasionalisme 

berarti runtuh pula nilai-nilai perjuangan yang dimiliki masyarakat 

Indonesia. Nasionalisme mulai mengalami keterjepitan oleh globalisasi 

dan etnisitas, oleh karena itu kita harus membangkitkan kembali 

nasionalisme untuk menumbuhkan nilai-nilai perjuangan rakyat, dengan 

cara pembinaan kembali nilai-nilai perjuangan dan membangkitkan rasa 

nasionalisme yang menjadi inti dari nilai-nilai perjungan rakyat 

tersebut.

Nasionalime memiliki daya rekat yang lebih mapan dari pada 

globalisasi dan nasionalisme juga berfungsi sebagai penengah dari 

kemungkinan mengakomodasi kebangkitan semangat etnisitas serta 

mencegah unsur luar yang bisa menimbulkan disintegrasi (Widja, 2002: 

101). Menumbuhkan nilai-nilai perjuangan berarti usaha seorang untuk 

mengembangkan sejumlah sikap dan perilaku kepada orang lain dalam 
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hal ini adalah anak didik, penting sekali menimbuhkan rasa nasionalime 

untuk membina nilai-nilai perjuangan. 

Menumbuhkan nilai-nilai perjuangan dapat melalui pelajaran 

sejarah, karena siswa akan mengetahui sejarah perjalanan perjuangan 

bangsanya. Misalnya perjuangan rakyat untuk mempertahankan 

kemerdekaan pada masa revolusi, banyak perjuangan di berbagai 

daerah untuk mempertahankannya, persatuan yang sangat erat 

menjadikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat. 

Melalui sejarah siswa dapat mengetahui pula masa-masa suram 

yaitu diduduki wilayahnya oleh para penjajah, banyak pekerja paksa 

seperti Romusa. Pada masa inilah lahir perjuangan melawan 

kolonialisme karena penindasan dan pemerasan yang dilakukan oleh 

penjajah, untuk tercapainya kemerdekaan maka perlu di lakukannya 

perlawanan dan perjuangan. Dengan mengetahui perjuangan di berbagai 

daerah diharapkan siswa akan dapat mengamalkan arti sebuah 

perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan, dengan persatuan, 

kejujuran dan menghargai jasa para pahlawan, menjadikan siswa perlu 

untuk meneladani sifat tersebut untuk bisa melanjutkan perjuangan para 

pahlawan, dengan berjuang untuk mendapatkan prestasi yang baik di 

bidangnya, perjuangan untuk melawan ketidak baikan dalam kehidupan 

dan perjuangan untuk menjadikan kebaikan di masyarakat. 
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Mengetahui nilai-nilai perjuangan pada siswa dapat dilihat dari 

tingkah laku dan sikapnya. Adapun yang mencerminkan nilai-nilai 

perjuangan rakyat pada siswa sekarang yaitu:

1. Mencintai tanah air dan bangsanya,

2. Menjalin persatuan antar siswa

3. Mematuhi tata tertib yang ada di sekolahan, dan tidak

melanggarnya,

4. Menghormati orang yang lebih dewasa,

5. Tidak berkata jorok yang dapat merusak akhlak siswa.

6. Datang tepat waktu agar tidak korupsi waktu.

7. Berkata jujur dalam perbuatan sehari-hari.

Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai 

perjuangan di masa globalisasi ini tidak dengan peperangan yang 

mengakibatkan korban jiwa namun dengan berbuat baik dan saling 

menghormati sesama manusia, menjalin persatuan, menghargai para 

pahlawan yang gugur dan berkata jujur. Dengan cara melakukan suatu 

kegiatan sosial yang mencerminkan rasa cinta pada tanah air, membantu 

sesama manusia dengan donor darah, mengikuti ekstra kurikuler di

sekolah (pramuka, PMR, dll), dari kegiatan ini siswa dapat timbul rasa 

Nasionalisme. Siswa secara tidak langsung berkontribusi dalam 

perjuangan di era globalisasi, berjuang dalam pembangunan negara ini.
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B. Kerangka Konseptual

Globalisasi yang terjadi menuntut sebuah modernisasi dari perbagai 

penjuru dunia yang menyangkut perbagai aspek. Seperti di Indonesia, 

proses modernisasi terjadi hampir dalam semua aspek kehidupan, seperti 

gaya hidup, cara berpakaian, sistem pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan, 

dan sebagainya. Modernisasi yang terjadi mencakup seluruh kebudayaan 

manusia dari sistem ide, perilaku dan hasil-hasil karyanya.

Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, kemajuan teknologi selalu 

dibutuhkan dalam berbagai segi kehidupan. Rasionalitas dan ilmu 

pengetahuan semakin diutamakan. Oleh karena itu nilai-nilai perjuangan 

rakyat dan rasa nasionalisme semakin memudar atau bahkan mungkin 

tidak ada di generasi muda sekarang, banyak orang yang hanya

mementingkan pengetahuan, teknologi dan rasionalitas, karena mereka 

beranggapan bahwa teknologi dan pengetahuan sangat diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Globalisasi yang begitu deras dan cepat, 

menjadikan banyak para pemuda tidak sadar bahwa bangsa yang besar 

adalah negara yang menghargai jasa para pahlawan. Penanaman rasa 

nasionalisme untuk membina nilai-nilai perjuangan rakyat sangat perlu di 

tanamkan agar generasi muda tidak terlena dengan globalisasi yang begitu 

cepat.

Pada jaman sekarang inilah diperlukan penanaman kembali rasa 

nasionalisme, cinta tanah air, dan kebanggaan terhadap bangsa, dalam 

pembinaan kembali makna perjuangan bangsa. Pembinaan nilai-nilai 
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perjuangan pada siswa sangat di perlukan karena siswa sekarang 

sepertinya sudah mengabaikan nilai-nilai perjuangan, rasa nasionalisme 

dan kebanggaan terhadap bangsa sendiri. Guru harus bisa membangkitkan 

kembali semangat kebangsaan pada diri siswa untuk pembinaan nilai-nilai 

perjuangan rakyat, dengan cara memberikan suatu materi dan tanya jawab

tentang perjuangan rakyat pada masa revolusi, karena perjuangan-

perjuangan pada masa revolusi memberikan siswa untuk dapat mengambil 

makna dari perjuangan tersebut. 

Perjuangan yang pantang menyerah dari para pahlawan dapat 

dijadikan inspirasi atau contoh teladan pada siswa sekarang untuk 

meningkatkan semangat berprestasi, dan berbudi pekerti yang baik pada 

siswa. Pemberian materi dan tanya jawab tentang perjuangan rakyat pada 

masa revolusi menjadikan siswa bangga terhadap tanah airnya sehingga 

siswa dapat mengambil semangat perjuangan pada saat revolusi 

berlangsung, dan semangat untuk mempertahankan kamerdekaan. Dari 

semangat tersebut siswa mampu mengambil apa makna dari perjuangan 

rakyat pada masa revolusi untuk dapat di terapkan di kehidupan sekarang. 

Guru berprilaku dengan baik karena merupakan teladan bagi para 

siswa, guru dalam kehidupannya sendiri harus bisa memberi contoh 

kepada siswa dari apa yang diberikan disekolahan, karena biasanya siswa 

mencontoh apa yang guru berikan. Dalam kehidupan bermasyarakat guru 

bisa memberikan perilaku yang baik agar siswa dapat menirunya, guru ikut 

bergotong-royong dalam pembangunan masjid atau rumah tetangga yang 
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saat itu membutuhkan banyak bantuan dalam pembangunan rumahnya, 

guru mematuhi tata tertib yang ada di dalam masyarakat, saling 

menghormati antar sesama di lingkungan masyarakat, dan menjalin 

kerukunan antara sesama manusia.

Dalam pembinaan nilai-nilai perjuangan diperlukan penanaman 

kembali rasa nasionalisme untuk mengetahui perjuangan rakyat pada masa 

kolonialisme, sehingga diperlukannya penarikan kebelakang untuk melihat 

perjuangan masa lampau agar dapat terlihat makna yang ada untuk 

diterapkan pada masa sekarang ini. Sejarah adalah peristiwa masa lampau 

yang perlu dikaji oleh para pemuda generasi masa depan, yang nanti 

menjadi pewaris negera dan bangsa ini.

Mata pelajaran sejarah dapat menumbuhkan rasa nasionalisme pada 

siswa sehingga siswa dapat mengetahui perjuangan untuk terbebas dari 

kolonialisme, dan dapat menerapkan makna dari perjuangan tersebut ke 

dalam kehidupannya. Dari pembelajaran sejarah siswa dapat mampu 

mengembangkan sikap, dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan 

kepribadian bangsa Indonesia, yang telah berkembang sejak masa lampau 

hingga masa kini yang berlandaskan Pancasila sehingga mampu 

menumbuhkan rasa kebanggan dan cinta tanah air serta bangga sebagai 

Warga Negara Indonesia. Pendidikan sejarah dapat membantu siswa dalam 

mengembangkan sikap baik yang positif maupun negatif, sehingga guru 

sejarah mampu memberikan motivasi kepada peserta didik agar memiliki 

rasa senang untuk mempelajari kronoligi sejarah bangsanya. Menurut 
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Widja (1989: 124) pada jenjang SMA pelajaran sudah bisa dimulai 

pelajaran sejarah yang lebih kritis analitis. 

Adapun nilai-nilai lain seperti

1. Kejujuran

2. Gotong-royong

3. Cinta akan produk dalam negeri

   Guru             Nasionalisme        Kesadaran sejarah siswa

               = Nasionalisme

Nilai-nilai perjuangan

1. Persatuan/Toleransi

2. Kesadaran Sejarah

3. Menghargai pahlawan          

4. Mematuhi tata tertib di sekolah                                             
5. Kerukunan dan saling menghormati

Bagan di atas mengenai bagaimana guru memberikan nilai-nilai 

perjuangan kepada siswa, dengan cara menanamkan nasionalisme. Dalam 

pemberian nilai-nilai perjuangan guru dengan memberikan pengenalan 

mengenai apa saja yang bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dalam nilai-

nilai perjuangan, seperti guru memberikan kesadaran sejarah mengenai arti 

persatuan dalam kerjasama untuk meraih tujuan bersama, berkata jujur 

dalam perkataan sehari-hari untuk menjadi kita mendapatkan kebahagiaan, 

orang yang tidak berkata jujur sebenarnya dia menipu dirinya sendiri, 
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apakah seseorang bahagia ketika dia menipu dirinya sendiri, kita akan 

mengambil hikmah dari kejujuran suatu saat nanti

(http://aahabib.co.cc/catatan-kecil/arti-sebuah-kejujuran diunduh pada 

tanggal 30 agustus 2010, jam 04.40 WIB).
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BAB III
METODE PENELITIAN

Sasaran Penelitian        

Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah SMA 

Negeri di Grobogan yang berjumlah 11 SMA Negeri, karena penelitian ini 

meneliti tentang pembinaan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi oleh 

guru SMA Negeri di Grobogan, maka peneliti mengambil SMA yang 

standar nilai setara atau sama, dan dalam pengambilan data agar lebih 

valid maka peneliti mengambil 5 SMA karena kesetaraan dan kesamaan 

kualitas, SMA Grobogan yang diambil peneliti adalah SMA Negeri 1 

Grobogan, SMA Negeri 1 Gubug, SMA Negeri 1 Godong, SMA Negeri 1 

Wirosari, dan SMA Negeri 1 Toroh. SMA tersebut mempunyai lokasi 

yang strategis yaitu di pinggir Jalan Raya oleh karena itu mudah dijangkau 

dan minat belajar siswa pada SMA tersebut cukup banyak, serta

kualitasnya juga baik. Sasaran penelitian ini adalah guru SMA Grobogan. 

Di sekolah tersebut ada 7 (tujuh) guru sejarah yang digunakan peneliti

sebagai informan, dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel. 3.1

Nama SMA Lulusan
Masa 

Kerja

Setifikasi 

Guru

Jiah
SMA Negeri 1 

Grobogan
IKIP Semarang 28 Tahun

Sertifikasi 

2009

Prasetyono N
SMA Negeri 1 

Grobogan
IKIP Semarang 24 Tahun

Sertifikasi 

2008

Maria Sri Gunarti
SMA Negeri 1 

Gubug
IKIP Semarang 24 Tahun

Sertifikasi 

2008

Prayitno Slamet
SMA Negeri 1 

Godong
IKIP Semarang 15 tahun

Sertifikasi 

2009

Suwarno
SMA Negeri 1 

Godong
IKIP Semarang 21 Tahun

Sertifikasi 

2008

Munarti
SMA Negeri 1 

Toroh
IKIP Semarang 24 Tahun

Sertifikasi 

2008

Himawan
SMA Negeri 1 

Wirosari
IKIP Karangmalang 21 Tahun

Sertifikasi 

2008

  Sumber : Wawancara Ketua MGMP Sejarah 04 Februari 2011 Jam 09.00 WIB, SMA Negeri 1 
Grobogan

A. Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan untuk mengkaji tentang upaya 

pembinaan nilai-nilai perjuangan rakyat Purwodadi pada masa Revolusi 

Indonesia oleh guru mata pelajaran Sejarah di SMA Negeri di Grobogan

adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif sering digunakan 

untuk menghasilkan grounded theory, yakni teori yang timbul dari data 

bukan dari hipotesis-hipotesis seperti dalam metode kuantitatif. Penelitian 

kualitatif melibatkan kegiatan ontologis. Data yang dikumpulkan terutama 

berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih bermakna 

dan mampu memacu pemahaman yang lebih nyata dari pada sekedar sajian 

angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi 

kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam, yang menggambarkan situasi 
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sebenarnya guna mendukung penyajian data. Oleh sebab itu penelitian 

kualitatif secara umum sering disebut sebagai pendekatan kualitatif, jadi 

dalam pengembangan pemahaman, penelitian kualitatif cenderung tidak 

memotong halaman ceritra dan data lainnya dengan simbol-simbol angka

(Sutopo, 2006: 40). Menurut Norman K. Denzin dan Yvonna S. Loncoln 

memberikan definisi penelitian kualitatif sebagai berikut : “qualitative 

research is a field in its own right. It crosscut disciplines, field, and subject 

matter”. 

Pada sisi lain qualitative reseach dapat diartikan sebagai research

multi dimensional dalam fokus, keterlibatan dan interpretative dalam studi 

dengan pendekatan naturalistik untuk obyek tertentu. Ini mengandung 

pengertian bahwa penelitian kualitatif mempelajari sesuatu dalam setting

apa adanya (natural setting), berusaha untuk membuat deskripsi obyektif, 

phenomena sesuai dengan apa yang dipersepsikan oleh subyek (Dewanto, 

2005: 70).

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh, tidak 

mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, 

tetapi sesuai dengan pendapat subyek dengan apa adanya, metodologi yang 

multi-metodologi barangkali merupakan pandangan yang bricoleur. 

Menurut beberapa peneliti kualitatif yang disebut bricoleur adalah cara 

mempergunakan alat sendiri-sendiri sesuai dengan profesinya. Mereka 

dapat mempergunakan strategi, metode, alat (instrument) dan 

pengalamannya, hasilnya berupa bricolage (serpihan-serpihan) yang 



42

dikumpulkan bersama. Alat yang digunakan harus sesuai dengan 

pertanyaan penelitian, dan pertanyaan penelitian harus sesuai dengan 

konteks apa yang dapat dikerjakan peneliti dalam setting tertentu.

Penelitian yang menggunakan multi-metoda, atau tringgulasi, refleksi 

harus mendukung didapatkan data yang cukup mendalam, obyektif dan 

realistis (Dewanto, 2005: 70). Penelitian dilaksanakan di 5 SMA Negeri di 

Grobogan, yang merupakan sekolah setara atau sama. Karena sekolah 

yang sudah lama berdiri dan berkembang dengan cepat, peneliti 

menggunakan 5 SMA Negeri di Grobogan sebagai lokasi untuk 

mengetahui pembinaan nilai-nilai perjuangan rakyat Purwodadi yang 

dilaksanakan oleh Guru di sekolahan tersebut.

B. Sumber Data Penelitian 

Sumber data kualitatif adalah mempelajari sesuatu dalam setting apa 

adanya (natural setting), berusaha untuk membuat deskripsi obyektif, 

phenomena sesuai dengan apa yang dipersepsikan oleh subyek (Dewanto, 

2005: 70). Dengan demikian sumber data penelitian yang bersifat kualitatif 

ini sebagai berikut.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan informan di lapangan dalam setting tertentu.
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Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Guru SMA Negeri 

di Grobogan yang berjumlah 7 orang.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya yaitu dari buku-buku.

Subyek dalam penelitian ini adalah Guru dan Siswa SMA Negeri di 

Grobogan, yang dalam hal ini peneliti mengambil 5 SMA Negeri di 

Grobogan.

C. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian kualitatif mengharuskan peneliti melakukan 

penelitian di lapangan dengan pengambilan data yang lengkap, melakukan 

penelitian langsung dengan subjek penelitian. Untuk memperoleh 

gambaran yang menyeluruh peneliti melakukan penghayatan terhadap 

nilai-nilai perjuangan rakyat Purwodadi masa revolusi pada siswa SMA 

Negeri di Grobogan. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian 

grounded yang mengarah pada pra-konsep atau pra-teori yang sudah dapat 

disimpulkan, meskipun sifatnya sementara berdasarkan data yang telah 

terkumpul. Pengumpulan data pendekatan yang digunakan tidak banyak 

berbeda dengan metodologi kualitatif yang lain, interview, observasi 

dokumentasi dalam berbagai bentuk seperti penelusuran riwayat hidup, 

buku catatan harian, dokumen surat menyurat, sejarah keluarga, dan 

pekerjaan yang ditekuninya. Alat yang digunakan dapat berupa rekaman 
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video, tape recorder, dan foto. Rekaman media tersebut dapat juga, 

dipergunakan memberi petunjuk pada waktu diadakannya diskusi, dialog, 

mengumpulkan data, dan juga pada waktu responden menjalankan 

kehidupannya sehari-hari. Dalam grounded lebih menekankan pada 

development theory, atau teori perkembangan (Dewanto, 2005: 120). 

Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu 

(1) wawancara, (2) observasi atau pengamatan, (3) studi dokumen, (4) 

angket atau kuesioner, (5) studi pustaka.

1. Wawancara tersetruktur

Wawancara tersetruktur, mengacu pada situasi di mana pewawancara 

minta setiap responden satu rangkaian pertanyaan dengan tanggapan 

seperangkat kategori terbatas. Pewawancara mengontrol langkah

dengan memberikan daftar pertanyaan seolah-olah adalah naskah yang 

dilebihkan agar berkesan menstandardisasi dengan cara yang

sederhana. Jadi semua responden menerima pertanyaan yang sama

(Fontana dan Frey, 1994: 363-364). Wawancara dapat diartikan 

sebagai cara yang dapat digunakan untuk mendapat informasi dari

informan dengan bertanya secara langsung. Wawancara diartikan 

sebagai proses tanya jawab lisan, yang mana dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik, dalam mana dapat melihat muka dan 

suara dengan telinganya sendiri secara langsung.
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Wawancara dilakukan untuk mengetahui sejauh mana guru sejarah 

memberikan nilai-nilai perjuangan dalam pemberian nilai-nilai 

mengenai perjuangan rakyat Purwodadi pada masa revolusi kedalam 

materi sejarah oleh guru sejarah kepada siswa SMA Negeri di 

Grobogan. Wawancara dilakukan dengan informan yang dapat 

memecahkan permasalahan yang dihadapi, didalam penelitian ini yang 

menjadi informan adalah guru SMA Negeri di Grobogan, jumlah guru

yang peneliti ambil adalah 7 orang di dalam 5 SMA Negeri setara 

yang mewakili, dalam menjaga kredibilitas maka peneliti menyiapkan 

perekaman audio yang berfungsi untuk merekam hasil dari 

wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengacu pada pedoman 

yang telah disusun untuk mengetahui guru dalam pembinaan nilai-

nilai perjuangan dalam pembelajaran sejarah. Dengan pertanyaan 

yang berhubungan dengan :

1. Bagaimana kemampuan guru dalam memasukkan nilai-nilai 

perjuangan (kejujuran, gotong royong, kerukunan, mematuhi tata 

tertib, cinta produk dalam negeri, persatuan, kesadaran sejarah) 

dalam proses belajar mengajar.

2. Bagaimana guru mengembangkan nilai-nilai perjuangan rakyat 

purwodadi agar mampu dipahami oleh siswa.

3. Bagaimana peran guru sejarah dalam pembinaan nilai-nilai 

perjuangan rakyat Purwodadi melalui pembelajaran sejarah untuk 

menanamkan nasionalisme siswa SMA Negeri di Grobogan.
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4. Bagaimana guru berinteraksi dengan siswa mengenai nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi agar mau meneladani perjuangannya.

5. Kemampuan guru menguasai pembelajaran sejarah.

6. Kemampuan guru dalam merencanakan dan memberikan refleksi 

diri kepada siswa tentang proses belajar mengajar.

2. Observasi atau pengamatan partisipatoris pasif

Dengan menggunakan teknik observasi partisipatoris yang bersifat 

pasif atau istilah yang digunakan adler dan adler observasi non-

partisipatoris atau observasi non-intervensionism. Observasi adalah 

tindakan mengamati sebuah fenomena, dengan menggunakan 

instrumen, dan rekaman untuk tujuan ilmiah. Observasi bertujuan 

untuk mengumpulkan kesan-kesan dari dunia sekitar berkaitan dengan 

dunia yang diteliti. Didalam observasi, pengobservasian tidak 

memanipulasi dan juga tidak menstimulasi subjek (adler dan adler, 

1994: 377-390). 

Dalam melakukan  participant observation pasif juga berpegangan 

pada konsep Spradley (1997: 106) bahwa peneliti berusaha 

menyimpan pembicaraan informan, membuat penjelasan berulang, 

menegaskan pembicaraan informan, dan tidak menanyakan makna 

tetapi gunanya. Pengamatan berpartisipasi dipilih untuk menjalin 

hubungan baik dengan informan. Dalam penelitian ini, observasi 

dilakukan terhadap strategi yang digunakan guru dalam pembinaan 

nilai-nilai perjuangan pada proses pembelajaran sejarah di kelas.
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Observasi langsung pengamatan dengan subjek penelitian, yang mana 

penelitian yang akan diteliti adalah guru dan siswa SMA Negeri di 

Grobogan. Observasi berupa pengamatan bagaimana guru melakukan 

pembinaan nilai-nilai perjuangan terhadap siswa siswi SMA Negeri di 

Grobogan, hasil dari penelitian akan dicatat menjadi data untuk 

menjawab masalah yang ada dalam penelitian yang diteliti ini. 

3. Studi dokumen

Mencari hal-hal atau variabel yang berkaitan dengan kredibilitas 

penelitian, Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih sesuai dengan 

tujuan dan fokus masalah. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2008: 240). 

Studi dokumenter (documentary study) merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. 

Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih sesuai dengan tujuan dan 

fokus masalah (Sukmadinata, 2010: 221-222). Penelitian dalam hal ini 

akan mengabadikan suatu yang khas dari khusus dengan 

menggunakan foto. 

4. Angket atau kuesioner

Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner yang mana 

angket tersebut adalah berupa pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk mendapatkan informasi dari responden yang mengenai hal-hal 

yang responden ketahui. Kuesioner (Angket) merupakan teknik 
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pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau peryataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden 

cukup besar (Sugiono, 2008: 141). Menurut Nasution (2004: 128) 

angket atau questionnaire adalah daftar pertanyaan yang distribusikan 

melalui pos untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab di 

bawah pengawasan peneliti. Angket atau questionnaire yang 

digunakan peneliti bersifat terbuka, angket ini memberi kesempatan 

penuh memberi jawaban menurut apa yang dirasa perlu oleh 

responden. Peneliti hanya memberikan sejumlah pertanyaan 

berkenaan dengan masalah penelitian atau responden menguraikan 

pendapat atau penderiannya dengan lebar bila diinginkan. 

Angket atau kuesioner (questionnaire) merupakan suatu 

teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti 

tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Instrumen atau alat 

pengumpul datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan 

atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden.

Pada angket dengan pertanyaan terbuka, angket berisi pertanyaan-

pertanyaan atau peryataan pokok yang bisa dijawab atau direspon oleh 

responden secara bebas. Tidak ada anak pertanyaan ataupun rincian 

yang memberikan arahan dalam pemberian jawaban atau respon. 

Responden memiliki kebebasan untuk memberikan jawaban atau 

respon sesuai dengan persepsinya (Sukmadinata, 2010: 219). Angket 
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atau kuesioner ini secara garis besar berisi tentang apa yang diketahui

responden tentang nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa 

revolusi, serta aplikasi didalam kehidupannya, angket atau kuesioner 

ini bersifat terbuka. Dalam hal ini angket di berikan kepada siswa 

SMA Negeri di Grobogan dan jawabannya sesuai dengan pendapat 

responden sendiri.

5. Studi pustaka

Setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari 

perpustakaan. Bahan ini meliputi buku-buku, majalah-majalah, 

pamflet, dan bahan dokumenter lainnya. Serta untuk mengetahui 

apakah topik penelitian kita telah diselidiki orang lain sebelumnya, 

sehingga pekerjaan kita tidak merupakan duplikasi (Nasution, 2004: 

145). Agar memperoleh data yang lengkap maka peneliti mencari 

buku-buku dan catatan dilapangan untuk dijadikan sebagai 

pertimbangan, Sebelum melakukan penelitian peneliti sudah memiliki 

acuan, sehingga peneliti dapat menginginkan materi dalam penelitian. 

Data berupa data sekunder untuk melengkapi data primer.

D. Alat Pengumpulan Data

Penelitian dapat dikatakan berhasil karena dipengaruhi oleh 

bagaimana peneliti menerapkan teknik untuk mengumpulkan data, peneliti 

menggunakan alat pengumpulan data berupa :
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1. Panduan untuk melakukan wawancara agar peneliti mempunyai 

acuan tentang permasalahan yang akan ditanyakan informan agar 

tidak menyimpang dari kajian yang diteliti.

2. Peneliti melakukan observasi berupa pertanyaan lisan langsung 

kepada guru.

3. Catatan yang digunakan untuk mencatat data-data hasil wawancara.

4. Kamera yang berfungsi untuk mengabadikan atau studi dokumen 

dalam proses penelitian berlangsung.

5. Angket yang berupa pertanyaan tertulis, yang mana akan diberikan 

kepada responden atau siswa sebagai subjek peneliti.

E. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian 

yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif. Keabsahan data 

digunakan untuk derajat kepercayaan data dari hasil penelitian yang di 

dapat di lapangan dengan setting tertentu, untuk mengetahui derajat

kepercayaan data agar dapat di periksa keabsahannya. Menurut Denzin 

(1978) ada empat macam tringgulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori 

(Moleong, 2007: 330). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

tringgulasi dengan sumber. Menurut Patton (1987) Tringgulasi data 

dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 
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berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2007: 330). Pengujian 

dengan sumber ditempuh dengan jalan : 

1. Peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara. Dalam hal ini peneliti membandingkan antara 

kemampuan memasukkan nilai-nilai perjuangan dalam pengajaran 

dari hasil pengamatan dan hasil wawancara Dan pengamatan diketahui 

benar guru memberikan nilai-nilai perjuangan dengan cara 

menceritakan sejarah setempat atau sejarah lokal yang ada di 

Purwodadi dan ini dibandingkan dengan hasil wawancara dari guru 

SMA Negeri di Grobogan, diutarakan oleh Himawan pada wawancara 

tanggal 3 Maret 2011, memberikan teori secara langsung serta contoh 

perilaku sehari-hari, selain itu memberi contoh tentang perjuangan Ki 

Ageng Tarub untuk meneladani nila-nilai perjuangan. Berbeda dengan 

Pras serta Jiah dalam wawancara pada tanggal 2 Maret 2011 yang 

menyatakan bahwa sebagai guru mereka harus memberikan contoh 

yang yang positif kepada para siswa dikehidupannya, contohnya 

seperti rela berkorban.

Menurut Munarti dalam wawancara pada tanggal 8 Maret 2011 

memberikan nilai-nilai perjuangan rakyat Purwodadi pada siswa 

dengan cara menceritakan sejarah lokal agar dapat menumbuhkan 

nilai-nilai perjuangan untuk menghargai para pahlawan dan saling 

menghormati antara sesama dan kepada yang lebih tua.
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2. Peneliti membandingkan hasil wawancara guru dengan angket yang 

diisi oleh siswa. Dalam hal ini peneliti membandingkan tentang 

apakah guru memberikan nilai-nilai perjuangan kepada siswa dan 

apakah siswa menerima nilai-nilai perjuangan yang diberikan guru. 

Peneliti memberikan pertanyaan apa alasan perlunya nilai-nilai 

perjuangan rakyat Purwodadi tersebut diberikan kepada siswa. Dari 

hasil wawancara dengan guru SMA Negeri di Grobogan, sebagaian 

dari guru menjawab nilai-nilai perjuangan sangat penting dan perlu 

diberikan kepada siswa karena siswa adalah generasi penerus bangsa 

yang kelak memimpin negara.

Menurut pengisian angket siswa menjawab menerima apa yang 

diberikan guru sejarah yang bersangkutan. Oleh karena itu siswa 

merasa menerima tentang nilai-nilai perjuangan, yang menjawab tidak 

cukup banyak dan sebagaian siswa ada juga yang menjawab kurang 

mengerti, misalnya seperti pada salah satu responden (siswa) yang 

menulis pada angket “ya, supaya kita semua bisa menghargai jasa 

para pahlawan” dan yang menjawab tidak hanya menulis “tidak”, 

dari siswa yang menjawab “tidak” dimungkinkan kurang 

memperhatikan guru pada saat mengajar.

F. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah Analisis data model spradley, 

penelitian yang menggunakan langkah-langkah penelitian naturalistik, 
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analisis data dilaksanakan langsung di lapangan bersama-sama dengan 

pengumpulan data ada empat tahap yaitu :  analisis domein, analisis 

taksonomi, analisis komponen, analisis tema. Peneliti berturut-turut akan 

melaksanakan pengamatan deskriptif, analisis domein, pengamatan terfokus, 

analisis taksonomi, pengamatan terpilih, analisis terpilih, analisis komponen, 

dan analisis tema (Spradley, 1980: 85-154).

a) Analisis domein (domain analysis)

Analisis ranah bermaksud memperoleh pengertian umum dan relatif 

menyeluruh mengenai pokok permasalahan. Hasil analisis ini berupa 

pengetahuan tingkat "permukaan" tentang berbagai ranah atau 

kategori konseptual. Kategori konseptual ini mewadahi sejumlah 

kategori atau simbol lain secara tertentu. Pada tahap awal, berdasarkan 

Pembinaan nilai-nilai perjuangan, peneliti menemukan dua kategori 

pokok SMA Negeri di Grobogan. Masing-masing adalah Guru SMA 

Negeri di Grobogan dan Siswa SMA Negeri di Grobogan. 

Berdasarkan Lokasi, peneliti menemukan lima kategori pokok SMA 

Negeri di Grobogan, yaitu: SMA Negeri 1 Grobogan, SMA Negeri 1 

Gubug, SMA Negeri 1 Godong, SMA Negeri 1 Wirosari, dan SMA 

Negeri 1 Toroh.

b) Analisis Taksonomi (taxonomic analysis)

Pada analisis taksonomi, pusat perhatian penelitian ditentukan terbatas 

pada ranah yang sangat berguna dalam upaya memaparkan atau 

menjelaskan gejala-gejala yang menjadi sasaran penelitian. Pilihan 
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atau pembatasan pusat perhatian dilakukan berdasarkan pertimbangan

pemecahan masalah dan tujuan yang mau dicapai. Analisis taksonomi 

tidak dilakukan secara murni berdasar data lapangan, tetapi 

dikonsultasikan dengan bahan-bahan pustaka yang telah ada. 

Beberapa anggota ranah yang menarik dan dipandang penting dipilih 

dan diselidiki secara mendalam. Dalam hal ini adalah bagaimana 

pembinaan nilai-nilai perjuangan SMA Negeri di Grobogan dan 

kendala-kendala apa saja dalam pembinaan nilai-nilai perjuangan.

c) Analisis Komponen (componential analysis)

Analisis komponen dilakukan untuk mengorganisasikan perbedaan 

(kontras) antar unsur dalam ranah yang diperoleh melalui pengamatan, 

wawancara terseleksi dan atau koesioner atau angket. Dalam hemat 

peneliti, kedalaman pemahaman tercermin dalam kemampuan untuk 

mengelompokkan dan merinci anggota sesuatu ranah, juga memahami 

karakteristik tertentu yang berasosiasi dengannya. Dengan mengetahui 

pembinaan nilai-nilai perjuangan, masa revolusi, nasionalisme, 

globalisasi, memahami guru dan siswa serta hubungan guru dengan 

siswa SMA Negeri di Grobogan, dapat diperoleh pengertian 

menyeluruh dan mendalam serta rinci mengenai suatu pokok 

permasalahan. Dengan demikian akan diperoleh pemahaman nilai-

nilai perjuangan serta kendala-kendala dalam pembinaan nilai-nilai 

perjuangan.
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d) Analisis Tema

Dalam mengungkap tema nilai-nilai perjuangan rakyat Purwodadi 

masa revolusi oleh guru SMA Negeri di Grobogan dalam proses 

pembelajaran, peneliti menggunakan saran yang diberikan oleh 

Bogdan dan Taylor (1975: 82-93). Langkah-langkah yang dilakukan 

adalah: (1) membaca secara cermat keseluruhan catatan lapangan, (2) 

memberikan kode pada topik-topik pembicaraan penting, (3) 

menyusun tipologi, (4) membaca kepustakaan yang terkait dengan 

masalah dan konteks penelitian.

Berdasarkan seluruh analisis, peneliti melakukan rekonstruksi dalam 

bentuk deskripsi, narasi dan argumentasi. Beberapa sub-topik disusun 

secara deduktif, dengan mendahulukan kaidah pokok yang diikuti dengan 

kasus dan contoh-contoh. Sub-topik selebihnya disajikan secara induktif, 

dengan memaparkan kasus dan contoh untuk ditarik kesimpulan 

umumnya.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang digunakan adalah 5 (lima) SMA Negeri di 

Grobogan, yang merupakan sekolah yang mempunyai standar nilai yang

setara atau sama. Kelima SMA Negeri tersebut adalah :

1. SMA Negeri 1 Grobogan

SMA Negeri 1 Grobogan didirikan pada tahun 1976 dengan No. 

Statistik Sekolah 301031512003. SMA Negeri 1 Grobogan terletak di 

Jalan Pangeran Puger No.23 Grobogan. Walaupun bukan merupakan 

sekolah favorit SMA Negeri 1 Grobogan mempunyai kualitasnya 

sudah terbukti menghasilkan lulusan-lulusan yang tidak hanya lulus 

tapi juga mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas. SMA 

Negeri 1 Grobogan merupakan sekolahan yang sudah lama berdiri 

yaitu tahun 1976, yang merupakan sekolahan No.2 setelah SMA 

Negeri 1 Purwodadi. SMA Negeri 1 Grobogan  dekat sekali dengan 

jalan raya sehingga sangat mudah dijangkau dengan angkutan kota.

SMA Negeri 1 Grobogan sekarang dipimpin oleh kepala sekolah 

yang bernama Gunawan, dengan didukung oleh 38 orang guru tetap,

11 orang guru tidak tetap dan 13 karyawan. Selain itu sarana dan 

prasarana juga memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar

(lihat lampiran).
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2. SMA Negeri 1 Gubug

SMA Negeri 1 Gubug didirikan pada tahun 1990 dengan No. 

Statistik Sekolah 301031517037. SMA Negeri 1 Gubug terletak di 

Jalan Ahmad Yani No.171 Gubug. SMA Negeri 1 Gubug dekat 

dengan jalan raya Purwodadi-Semarang sehingga banyak diminati 

karena mudah aksesnya jalan dan baikkualitasnya tidak kalah dengan 

SMA-SMA yang lain.

SMA Negeri 1 Gubug dipimpin oleh kepala sekolah yang 

bernama Muslih Ismail, dengan didukung oleh 33 orang guru tetap, 12

orang guru tidak tetap dan 12 karyawan. Selain itu sarana dan 

prasarana juga memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. 

3. SMA Negeri 1 Godong

SMA Negeri 1 Godong dibangun pada tahun 1981, didirikan 

atas hadiah dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX (ketua KONI 

pusat) tatkala dilakukan upacara pengambilan Api Abadi Mrapen 

untuk PON X tahun 1981. SMA Negeri 1 Godong mulai dibangun 

sejak tahun 1981 oleh Yamaha Montor atas kerjasama dengan 

Yayasan Prasetya Mulya dan merupakan sumbangan yang ke 26 dari 

pihak swasta. 

Gedung SMA Negeri 1 Godong boleh dikatakan sebuah 

monumen karena didirikan dekat sekali dengan sumber Api Abadi

Mrapen. Gedung SMA Negeri 1 Godong selesai dibangun pada tahun 

1983. berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
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Republik Indonesia No. 0473/O/1983 tentang Pembukaan, 

Penunggalan, dan Penegrian SMA pada Juli 1983 tentang penerimaan 

siswa baru untuk tahun pelajaran 1983/1984. SMA Negeri 1 Godong 

diresmikan pada hari Jum’at tanggal 27 Juli 1984 dengan Nomor 

Statistik Sekolahan 30103151601620313851 terletak di Jalan Raya 

Purwodadi Semarang, desa Magermas, Kecamatan Godong, 

Kabupaten Grobogan. SMA Negeri 1 Godong diresmikan oleh 

direktur jendral pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) Dardji 

Damodihardjo, SMA Negeri 1 Godong sekarang dipimpin oleh Hadi 

Purnomo, dengan didukung oleh 37 S1, S2/S3 4 guru tetap dan tidak 

tetap sebanyak 23 S1, 1 S2/S3 dan 14 tenaga adminitrasi.

4. SMA Negeri 1 Wirosari

SMA Negeri 1 Wirosari didirikan pada tahun 1989 dengan No. 

Statistik Sekolah 301031510035. SMA Negeri 1 Wirosari terletak di 

Jalan Raya No. 123 Wirosari. Sekolahan yang terletak di Jalan Raya 

Purwodadi-Blora merupakan sekolahan yang mudah dijangkau karena 

berada di dekat jalan raya sehingga mudah dijangkau dengan angkutan 

kota, SMA yang juga mempunyai banyak prestasi di bidang akademik 

dan olahraga ini banyak diminati karena prestasi membanggakan.

SMA Negeri 1 Wirosari dipimpin oleh kepala sekolah yang 

bernama Partono, dengan didukung oleh 33 orang guru tetap, 7 orang 

guru tidak tetap dan 12 karyawan. Selain itu sarana dan prasarana juga 

memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. 
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5. SMA Negeri 1 Toroh

SMA Negeri 1 Toroh didirikan pada tahun 1991 dengan No. 

Statistik Sekolah 301031504038. SMA Negeri 1 Toroh terletak di 

Jalan Raya Purwodadi, di Desa Sindurejo, kecamatan Toroh.

Sekolahan yang terletak di Jalan Raya Purwodadi-Solo merupakan 

sekolahan yang mudah dijangkau karena berada di dekat jalan raya 

sehingga mudah dijangkau dengan angkutan kota. SMA ini yang juga 

mempunyai prestasi di bidang akademik sehingga banyak diminati 

(karena sudah meluluskan lulusan yang berkualitas).

SMA Negeri 1 Toroh dipimpin oleh kepala sekolah yang 

bernama Ngadino, dengan didukung oleh 28 orang guru tetap, 5 orang 

guru tidak tetap dan 1 tenaga adminitrasi. Selain itu sarana dan 

prasarana juga memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

B. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian adalah guru sejarah dan siswa. Peneliti 

mengambil 7 guru sejarah di 5 SMA Negeri di Grobogan. Guru sejarah 

SMA Negeri di Grobogan adalah Jiah; Prasetyono Nugrahadi; Maria Sri 

Gunarti; Prayitno Slamet; Suwarno; Munarti; dan Himawan. (lihat table 

3.1). Peneliti mengambil 300 siswa SMA Kelas XI IPS dari 5 SMA Negeri 

di Grobogan diambil secara acak.
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C. Prosedur Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan lancar, tertib dan memperoleh 

hasil yang optimal, maka terlebih dahulu dilakukan persiapan baik 

secara formal maupun non formal. Persiapan formal adalah persiapan 

yang berhubungan dengan perizinan.

Adapun tahap-tahap yang ditempuh dalam usaha memperoleh 

perizinan untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing 

II mengenai usulan judul skripsi,

2. Setelah judul skripsi disetujui oleh dosen pembimbing kemudian 

mengajukan rancangan skripsi,

3. Selesai proses bimbingan, dengan terlebih dahulu mengalami revisi 

akhirnya rancangan skripsi yang sudah disetujui oleh dosen 

pembimbing dimintakan persetujuan kepada Ketua Jurusan 

Sejarah,

4. Mengajukan permohonan izin penelitian kepada Dekan Fakultas 

Ilmu Sosial UNNES,

5. Kemudian melakukan penelitian ke lokasi.

Persiapan non formal adalah mempersiapkan diri mengenai 

kemampuan terhadap masalah-masalah yang akan diteliti, 

mempersiapkan pedoman yang akan dijadikan acuan dalam 

melakukan observasi. Pedoman observasi digunakan pedoman 
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pengamatan yang berisi poin-poin singkat tentang hal-hal yang akan 

diteliti, acuan wawancara untuk guru yang berisi tentang pertanyaan-

pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diketahui oleh peneliti, dan 

angket penelitian untuk siswa. Selain itu peneliti juga mempersiapkan 

kamera untuk studi dokumen.

2. Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian 

adalah sebagai berikut :

1. Mengurus izin kesediaan tempat penelitian ke 5 (lima) SMA 

Negeri di Grobogan,

2. Berkonsultasi dengan guru sejarah tentang hal-hal yang akan 

diteliti,

3. Melakukan observasi yang dimaksudkan untuk memperoleh 

gambaran mengenai bagaimana proses pembinaan nilai-nilai 

perjuangan dalam pembelajaran sejarah SMA Negeri di Grobogan,

4. Menyerahkan surat izin peneliti dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

UNNES dan Dinas Pendidikan ke 5 (lima) Kepala SMA Negeri di 

Grobogan,

5. Mengadakan observasi dan wawancara tentang upaya guru sejarah 

dalam pembinaan nilai-nilai perjuangan yang bisa menumbuhkan 

Nasionalisme siswa, serta kesadaran sejarah siswa SMA Negeri di 

Grobogan. Observasi dilakukan pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung, sedangkan wawancara dengan Jiah, Prasetyono 
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Nugrahadi, selaku guru sejarah SMA Negeri 1 Grobogan, 

dilakukan pada tanggal 2 Maret 2011, Maria Sri Gunarti, Selaku 

guru sejarah SMA Negeri 1 Gubug. Pada tanggal 1 Maret 2011, 

Prayitno Slamet, Suwarno selaku guru sejarah SMA Negeri 1 

Godong. Pada tanggal 28 Febuari 2011, Himawan selaku guru 

sejarah SMA Negeri 1 Wirosari, Pada tanggal 3 Maret 2011, dan 

Munarti selaku guru sejarah SMA Negeri 1 Toroh, Pada tanggal 8 

Maret 2011. Pada saat tidak melakukan proses belajar mengajar. 

Sedangkan pemberian angket pada siswa dilakukan pada akhir jam 

pelajaran.

D. Pembinaan Nilai-Nilai Perjuangan Rakyat Purwodadi Pada Masa 

Revolusi

Pembinaan nilai-nilai perjuangan rakyat Purwodadi masa revolusi 

oleh guru. Dari hasil pengamatan dapat dijelaskan : tentang kemampuan 

dalam memasukan nilai-nilai perjuangan dalam proses belajar mengajar 

guru dapat dilakukan guru dengan cara menyisipkan materi masa revolusi 

kemerdekaan Indonesia, Dalam penilaian pengamatan peneliti melihat ada 

kesesuaian teori yaitu dari cara guru mengajar dengan memasukkan nilai-

nilai perjuangan untuk menumbuhkan kesadaran sejarah siswa. Guru

memberikan pembelajaran dengan cara menceritakan sejarah daerah 

Grobogan atau bisa disebut dengan sejarah lokal, namun ada juga yang 

hanya menerangkan jasa-jasa para pahlawan. 



63

kemampuan dalam mengembangkan nilai-nilai perjuangan rakyat 

Purwodadi agar mampu dipahami oleh siswa, diketahui bahwa 

kemampuan guru dalam mengembangkan nilai-nilai perjuangan

mendukung teori guru mengembangkannya dengan memberi pengetahuan 

tentang sejarah Grobogan, sehingga siswa mempunyai rasa bangga 

terhadap daerah Grobogan dan seterusnya siswa akan tertanam 

nasionalisme dari daerah Grobogan. 

Kemampuan pada menanamkan nilai-nilai perjuangan untuk 

menggugah rasa nasionalisme, dapat diketahui bahwa hasil pengamatan 

sesuai dengan teori guru menceritakan sejarah seperti Ki Ageng Selo, Ki 

Getas, Ki Ageng Tarub Pangeran Puger dan Pahlawan serta para tokoh 

yang pernah berjuang dimasa itu, dan memberikan contoh-contoh yang 

positif dalam kehidupan sehari-hari agar tumbuh nasionalisme serta 

mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Pengamatan tentang kemampuan berinteraksi oleh siswa mengenai 

nilai-nilai perjuangan rakyat Purwodadi agar mau meneladani perjuangan. 

Hasil pengamatan menumbuhkan prilaku guru mendapatkan nilai tiga 

yaitu guru masuk ke teori lama siswa berinteraksi pasif. Kemungkinan 

siswa sudah jelas, namun takut bertanya atau malah tidak tahu sama sekali 

tentang materi yang diajarkan guru tentang nilai-nilai perjuangan yang 

dimasukan dalam materi sejarah masa revolusi tersebut. 

Kemampuan dalam menguasai dan memberikan materi pembelajaran 

sejarah, dari hasil pengamatan mendapatkan nilai lima serta ada juga yang 
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mendapatkan nilai empat yaitu adanya kesesuaian teori dan mendukung 

teori, guru dalam menguasai materi sangat baik tapi ada juga yang cukup 

baik yang mana guru dalam proses belajar mengajar menjelaskan materi 

dengan aktif menguraikan materi yang disampaikan dengan lancar, namun 

ada yang hanya memberikan tetapi tidak mencoba menjelaskan secara

terperinci dan jelas akan tetapi hanya memberikan poin-poin dari materi

tertentu. 

Kemampuan untuk meorganisasi siswa agar terlihat aktif dalam proses 

belajar mengajar, hasil pengamatan guru mendapatkan nilai lima suasana 

kelas terlihat aktif, adanya selingan dalam proses belajar mengajar agar 

siswa tidak bosen dengan materi yang hanya monoton, diselingi dengan 

tanya jawab dari guru, jadi siswa mau tidak mau harus bisa menjawab 

pertanyaan dari guru agar mendapatkan nilai aktif yang lebih. Ketujuh, 

kemampuan dalam merencarakan pembelajaran, dari pengamatan 

mendapat nilai lima perencanaan dari guru bagus serta mampu

menjelaskan materi dengan gamblang, guru dalam merencanakan 

pembelajaran membaca materi yang akan disampaikan kepada siswa, 

membuat perangkat-perangkat pembelajaran yang tersusun rapi. 

Kemampuan dalam memberikan refleksi diri kepada siswa tentang 

proses belajar mengajar, dari hasil pengamatan guru mendukung teori atau 

mendapat nilai empat, yang mana guru memberikan kesimpulan akhir dari 

pembelajaran dan memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya 

dengan ketidakjelasan dalam pembawaan materi, namun siswa sangat 
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sedikit yang bertanya mungkin karena siswa sudah paham dan mengetahui 

materi yang diberikan dari guru. 

Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa guru memberikan 

nilai-nilai perjuangan rakyat Purwodadi, cara pemberiannya, guru 

mensisipkan pada materi ajar misalnya materi sejarah masa revolusi, guru 

bermaksud agar nilai-nilai perjuangan daerah Grobogan mampu 

menumbuhkan kebanggaan dan menumbuhkan nasionalisme dalam diri 

siswa. Guru membuat suasana kelas menjadi aktif dengan memberi

pertanyaan kepada siswa, agar mengetahui apakah siswa sudah mengerti 

materi yang telah disampaikan, refleksi ini dimaksudkan untuk mengulang 

kembali materi yang siswa belum mengerti. 

Hal ini diutarakan dari hasil wawancara guru SMA Negeri di 

Grobogan yaitu, oleh Munarti yang menceritakan sejarah lokal daerah

yang mengenai perjuangan rakyat Purwodadi. Menurut Prayitno Slamet

dan Suwarno dalam wawancara tanggal 28 Februari 2011. Menyatakan 

bahwa siswa diajak langsung ke tempat yang bersejarah seperti museum 

dan makam para pahlawan agar siswa meneladani perjuangan para 

pahlawan. Berbeda dengan Maria yang menganggap penting bahwa siswa 

harus mengetahui bagaimana kesulitan para pahlawan memperjuangankan 

bangsa Indonesia yaitu melalui giat belajar dan kegiatan exstrakulikuler

agar menumbuhkan nasionalisme.

Guru dalam menjelaskan materi pembelajaran sejarah tampak sangat 

mudah, ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Himawan dan 
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Munarti pada wawancara tanggal 3 dan 8 Maret 2011 yang menyatakan 

bahwa sebelum masuki kelas untuk mengajar tidak lupa mempersiapkan 

materi dan merancangnya terlebih dahulu, agar ketika menjelaskan materi 

kepada siswa tidak keluar dari materi. Akan tetapi berbeda dengan 

Suwarno dalam wawancara tanggal 28 Februari 2011, dia menyatakan 

bahwa tanpa merencanakan materipun dia mampu menerangkan materi 

yang akan di sampaikan.

Hasil wawancara sesuai dengan pengamatan, guru mengembangkan 

nilai-nilai perjuangan rakyat Purwodadi agar mampu dipahami oleh siswa. 

Dalam pengembangannya guru memberi pengetahuan tentang sejarah 

Grobogan agar mampu menanamkan nilai-nilai perjuangan ke dalam 

nasionalisme, interaksi siswa dalam proses belajar mengajar sangat pasif 

dari hasil tanya jawab kepada siswa kurang memuaskan, siswa takut 

bertanya kepada guru, kemampuan menguasai dan memberikan materi 

pembelajaran sejarah dilakukan guru untuk menjadikan suasana kelas 

aktif. 

Dalam pengisian angket banyak siswa yang menjawab menerima 

nilai-nilai perjuangan, dan yang menjawab tidak menerima cukup banyak 

serta ada juga yang menjawab “tidak tahu karena saya mungkin gak 

mendengarkan ketika guru menerangkan”.

Dari hasil observasi, siswa dapat memetik nilai-nilai perjuangan yang 

diberikan guru, materi tentang sejarah lokal daerah Grobogan dapat 

dijadikan sebagai teladan, kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 
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baik yaitu siswa membawa perlengkapan belajar seperti buku paket dan 

buku catatan, keaktifan siswa pasif sekali, motivasi mengikuti 

pembelajaran sejarah sangat baik itu bisa dilihat dari siswa yang banyak 

mengikuti proses pembelajaran, siswa mempunyai sikap yang baik

memperhatikan guru dalam mengajar dari awal sampai selesai 

pembelajaran, hubungan siswa aktif dengan siswa pasif itu dapat dilihat 

dari keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. 

Hasil pengamatan siswa mempunyai nilai-nilai perjuangan, peneliti 

melihat ada salah satu sekolah memberikan fasilitas kantin kejujuran 

karena menurut para guru siswa bisa jujur, ini bisa dibuktikan di lapangan 

(lihat lampiran). Siswa juga saling kerjasama dan gotong-royong dalam 

mengerjakan sesuatu seperti contoh dalam olahraga (lihat lampiran), 

kerukunan antar siswa, mematuhi tata tertib, dan mengikuti ekstrakulikuler 

dari ekstra inilah nasionalisme pada siswa dapat terbentuk.

E. Perlunya Pembinaan Nilai-Nilai Perjuangan 

Generasi SMA sekarang banyak yang mulai melupakan nilai-nilai 

perjungan, banyak yang sudah melanggar tata tertib sekolah karena kurang 

ditanamkannya sikap kedisiplinan pada diri siswa, kejujuran sudah mulai 

memudar, gotong-royong mulai tidak ada karena individualisme, cinta 

produk dalam negeri mulai hilang dari pengaruh negatif pasar bebas, 

persatuan dan kesadaran sejarah mulai dilupakan karena sikap 
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individualisme, kerukunan dan saling menghormati pada jaman sekarang 

dianggap tabu. 

Pada era sekarang ini generasi kita mengalami “generation gap”, dari 

sini memungkinkan pudarnya nilai sejarah, padahal seharusnya nilai 

sejarah harus dilestarikan serta dipelihara karena nilai sejarah bangsa akan 

menjadi besar dan bisa hancur apabila tidak ditanamkannya nilai sejarah. 

Nilai sejarah yang ada perlu dikembangkan untuk mendapatkan generasi 

yang bijaksana dan kuat dalam segi apapun. Globalisasi yang pesat 

membuat para guru bekerja lebih keras lagi dalam memberikan nilai 

sejarah untuk memupuk kembali nasionalisme, pengawasan yang lebih 

dalam diri siswa, karena masih mempunyai sifat yang labil, mudah 

terbawa oleh keadaan. Suatu bangsa akan kuat bila dilihat dari para 

generasi muda yang nanti akan mengarahkan bangsanya sendiri.

F. Kendala Dalam Pembinaan Nilai-Nilai Perjuangan Rakyat Purwodadi 

Pada Masa Revolusi Indonesia 

Dalam pembinaan nilai-nilai perjuangan guru mempunyai kendala

yaitu karena perkembangan globalisasi yang mempunyai pengaruh negatif 

bagi siswa (seperti yang diungkapkan oleh Himawan pada tanggal 3 Maret 

2011), demikian dengan Maria pada wawancara tanggal 1 Maret 2011 

yang menyatakan bahwa kendalanya adalah pengaruh globalisasi yang 

merusak perilaku siswa.
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Menurut Pras pada wawancara tanggal 2 Maret 2011, menyatakan 

meskipun nilai-nilai perjuangan diberikan di sekolah tidak dapat 

diamalkan dilingkungan masyarakat atau keluarga apabila orangtua tidak 

berperan memberikan nilai-nilai perjuangan tersebut. Sesuai penuturan 

Munarti ketika wawancara pada tanggal 8 Maret 2011 menurutnya kendala 

terbesar adalah banyaknya siswa yang mengaku belum mengetahui alur 

sejarah nilai-nilai perjuangan di daerah meskipun sudah beberapa kali 

dijelaskan itulah salah satu akibat masuknya globalisasi dalam diri siswa. 

Dari uraian kendala-kendala di atas dapat ditangani dengan cara yaitu 

para guru harus saling share dengan orang tua siswa sehingga orang tua 

dapat memberikan contoh yang baik di lingkungan keluarga, keberhasilan 

pembinaan nilai-nilai perjuangan dapat berhasil apabila adanya kerjasama 

antara orang tua.

G. Respon Siswa Pada Saat Guru Menumbuhkan Nilai-Nilai Perjuangan 

Rakyat Purwodadi

Melalui observasi dapat dilihat respon siswa baik dalam menerima 

pelajaran sejarah maupun pada saat di berikan nilai-nilai perjuangan, 

diperkuat juga pada wawancara guru selalu berusaha memberikan nilai-

nilai perjuangan kepada siswa agar agar memahami apa yang dimaksud 

tentang nilai-nilai perjuangan. Pada wawancara tanggal 3 dan 2 Maret 

2011 Himawan dan Pras menghimbau bahwa respon siswa sangat positif 

terhadap pemberian materi.
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Usaha para guru dalam pembinaan nilai-nilai perjuangan pada siswa 

mendapat respon baik. Hal ini terlihat banyaknya siswa yang mengerti

tentang nilai-nilai perjuangan dan guru memberikan nilai-nilai perjuangan 

tersebut pada saat pembelajaran sejarah berlangsung. Melalui pendapat 

mereka ketika peneliti menanyakan salah satu poin dari angket kepada 

siswa, apakah saat mengajar guru memberikan nilai-nilai perjuangan 

rakyat Purwodadi pada masa revolusi (revolusi fisik Indonesia), siswa 

menjawab sedikit sekali disinggung mengenai perjuangan rakyat 

Purwodadi yang dapat dijadikan contoh selain itu ada pula siswa yang 

menjawab selain materi ajar guru juga memberikan sikap perjuangan, 

kegotong-royongan, dan kerukunan serta nasionalisme.

H. Pemahaman Siswa Tentang Nilai-Nilai Perjuangan Rakyat Purwodadi 

Pada Masa Revolusi

Indikator pemahaman siswa tentang nilai-nilai perjuangan yang ada di 

Grobogan.

1. Kejujuran 

2. Gotong-royong 

3. Kerukunan

4. Mematuhi tata tertib

5. Cinta produk dalam negeri

6. Persatuan

7. Kesadaran sejarah
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Dari hasil angket yang diberikan oleh siswa yang dipilih secara acak 

dapat diketahui tingkat pemahaman siswa tentang nilai-nilai perjuangan  

melalui table berikut.

Tabel 4.1

Tingkat indikator nilai-nilai perjuangan siswa

Nilai-nilai 

Perjuangan

SMA N 1 

Grobogan

SMA N 1 

Gubug

SMA N 1 

Godong

SMA N 1 

Wirosari

SMA N 1 

Toroh

Jumlah 

(%)

Kejujuran 27 Siswa 17 Siswa 33 Siswa 21 Siswa 25 Siswa 41%

Gotong-

royong
46 Siswa 42 Siswa 52 Siswa 37 Siswa 46 Siswa 74,3%

Kerukunan 38 Siswa 31 Siswa 42 Siswa 40 Siswa 49 Siswa 66,67%

Mematuhi 

tata tertib
31 Siswa 41 Siswa 34 Siswa 34 Siswa 40 Siswa 60%

Cinta 

produk 

dalam 

negeri

60 Siswa 60 Siswa 60 Siswa 60 Siswa 52 Siswa 97,3%

Persatuan 47 Siswa 33 Siswa 35 Siswa 35 Siswa 35 Siswa 61,67%

Kesadaran 

sejarah
17 Siswa 19 Siswa 8 Siswa 24 Siswa 2 Siswa 23,3%

Tabel di atas dapat dilihat, siswa yang mengisi cinta produk dalam negeri 

sangat banyak dibanding dengan nilai-nilai perjuangan yang lain yaitu 

97,3% dari jumlah siswa karena banyak produk yang dipakai adalah 

produk dalam negeri seperti pralatan tulis, sepatu yang dikenakan ataupun 

pakaian yang dipakai. Siswa yang mempunyai nilai gotong-royong cukup 

banyak 74,3% disini rasa gotong-royong siswa seperti menyapu, gotong-

royong dalam mengerjakan tugas agar bisa salinhg bertukar pikiran. Siswa 

yang mempunyai kerukunan 66,6% banyak bertemanan siswa tanpa 
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memandang setatus atau agama, siswa yang mempunyai nilai persatuan 

61,67% persatuan dalam bekerjasama antara siswa, siswa yang mematuhi 

tata tertib sedikit yaitu 60% dikarenakan kemalasan dan sifat tidak mau 

diatur, siswa yang jujur hanya 41% banyak siswa yang berbohong karena 

ingin lolos dari hukuman seperti salah satu siswa membawa rokok tapi 

ketika ditanya tidak mau mengaku oleh karena itu kejujuran sangat 

penting.

Dan siswa yang mempunyai nilai kesadaran sejarah sangat sedikit dari 

nilai-nilai perjuangan yang lain yaitu 23,3% ini bisa dilihat dari banyaknya 

siswa yang tidak tahu akan sejarah, khususnya sejarah daerah Grobogan, 

ini menunjukan bahwa kesadaran sejarah di 5 (lima) SMA Negeri 

Grobogan sangat kurang, ini bisa diakibatkan dari globalisasi yang begitu 

pesat sehingga siswa hanya mempunyai pola pikir instan, oleh karena itu 

guru harus bekerja keras untuk membangkitkan kembali kesadaran sejarah 

siswa SMA Negeri di Grobogan. Guru harus mampu menguasai dalam 

segala pengetahuan tentang materi yang akan diberikan kepada siswa 

seperti memberikan tafsiran tentang sejarah lokal, sikap guru sebagai 

panutan dengan bersikap sesuai dengan kehidupannya, serta ketrampilan 

yang menjadikan pelajaran sejarah tidak membosankan
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari uraian bab 1 sampai bab IV, maka dapat disimpulkan :

1. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh guru SMA Negeri di Grobogan 

dalam menumbuhkan nilai-nilai perjuangan pada siswa dengan 

memberikan pembelajaran serta memberikan sejarah Grobogan, para 

pahlawan yang telah berjuang, membawa siswa langsung ke tempat 

bersejarah untuk mengetahui rekontruksi sejarah secara nyata. 

Pemberian contoh yang positif pada siswa seperti rela berkorban, serta 

memberikan perilaku yang terkait dengan kehidupan sehari-hari.

2. Diperlukannya pembinaan nilai-nilai perjungan karena pada era 

sekarang generasi kita mengalami “generation gap”, dari sini 

memungkinkan dilupakannya nilai sejarah. Padahal seharusnya nilai 

sejarah harus dilestarikan serta dipelihara karena dari nilai sejarah ini 

bangsa akan menjadi besar dan bisa hancur apabila tidak ada nilai 

sejarah. Nilai sejarah yang ada perlu dikembangkan untuk mendapatkan 

generasi yang bijaksana dan kuat dalam segi apapun.

3. Kesulitan yang dihadapi oleh para guru dalam pembinaan nilai-nilai 

perjuangan rakyat Purwodadi adalah kelabilan siswa yang masih mudah 

terombang-ambing karena pengaruh globalisasi yang amat pesat dan 

bagaimana agar nilai tersebut tidak hilang ketika pulang sekolah, oleh 

karena itu adanya peran orang tua dalam pembinaan nilai-nilai 

perjuangan di lingkungan keluarga, jadi para guru harus saling share 
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dengan orang tua siswa sehingga orang tua dapat memberikan contoh 

yang baik di lingkungan keluarga, keberhasilan pembinaan nilai-nilai 

perjuangan dapat berhasil apabila adanya kerjasama antara orang tua

dan guru.

B. Saran

Dari hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran :

1. Guru seharusnya selalu memberikan pembinaan nilai-nilai perjuangan 

pada siswa agar siswa mempunyai jiwa nasionalisme, 

2. Guru harus mampu menggunakan metode yang bervariasi sehingga 

siswa tidak mudah bosan dengan pelajaran sejarah.

3. Guru menggunakan metode yang didalamnya dapat juga disertakan 

materi dan penjelasan mengenai nilai-nilai perjuangan rakyat 

Purwodadi pada masa revolusi.

4. Guru harus mampu menguasai materi dalam segala aspek baik yang 

berhubungan dengan masa lampau maupun masa sekarang.
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Salah satu Lokasi Penelitian 

Donor darah salah satu nilai-nilai perjuangan
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Upacara bendera salah satu nilai-nilai perjuangan yang merupakan sikap 
Nasionalisme

Kerukunan dan saling menghormati antara guru dan siswa yang 
merupakan nilai-nilai perjuangan
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Kerukunan antara siswa salah satu nilai-nilai perjuangan

Gotong-royong dalam olah raga salah satu nilai-nilai perjungan
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Guru disaat pembinaan nilai-nilai perjuangan dalam proses pembelajaran

Kantin kejujuran dan cinta produk dalam negeri adalah salah satu nilai-nilai 

perjuangan
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

A. Untuk Guru

1. Bagaimana kemampuan guru dalam memasukkan nilai-nilai perjuangan 
(kejujuran, gotong royong, kerukunan, mematuhi tata tertib, cinta 
produk dalam negeri, persatuan, kesadaran sejarah) dalam proses 
belajar mengajar.

2. Bagaimana guru mengembangkan nilai-nilai perjuangan rakyat 
purwodadi agar mampu dipahami oleh siswa.

3. Bagaimana peran guru sejarah dalam pembinaan nilai-nila perjuangan 
rakyat Purwodadi melalui pembelajaran sejarah untuk menanamkan 
nasionalisme siswa SMA Negeri di Grobogan.

4. Bagaimana guru berinteraksi dengan siswa mengenai nilai-nilai 
perjuangan rakyat purwodadi agar mau meneladani perjuangannya.

5. Kemampuan guru menguasai pembelajaran sejarah.

6. Kemampuan guru dalam merencanakan dan memberikan refleksi diri 
kepada siswa tentang proses belajar mengajar.

B. Untuk siswa

1. Pengetahuan siswa mengenai nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi

2. Nilai-nilai perjuangan yang dapat dipetik dan diteladani dalam nilai-
nilai perjuangan rakyat purwodadi pada pembelajaran sejarah

3. Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran sejarah

4. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran sejarah

5. Motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran sejarah

6. Sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran sejarah

7. Interaksi siswa dalam proses belajar mengajar 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU

1. Apa pendapat bapak dan ibu tentang kejujuran yang merupakan salah satu 
nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi? (terbuka)

2. Apa pendapat bapak dan ibu tentang gotong royong yang merupakan bagian 
nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

3. Apa pendapat bapak dan ibu tentang kerukunan yang merupakan bagian nilai-
nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

4. Apa pendapat bapak dan ibu tentang mematuhi tata tertib merupakan nilai-
nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

5. Apa pendapat bapak dan ibu tentang cinta produk dalam negeri sehubungan 
dengan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

6. Apa pendapat bapak dan ibu tentang persatuan yang merupakan salah satu 
nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

7. Apa pendapat bapak dan ibu tentang kesadaran sejarah?

8. Apa pendapat bapak dan ibu tentang menghargai para pahlawan yang telah 
gugur merupakan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa 
revolusi?

9. Apakah menurut bapak dan ibu nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi itu 
penting dimiliki oleh siswa? Alasannya?

10. Menurut bapak dan ibu apakah perlu, nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi 
tersebut diberikan kepada siswa? Alasannya?

11. Menurut bapak dan ibu contoh siswa yang memiliki nilai-nilai perjuangan 
rakyat purwodadi itu seperti apa?

12. Bagaimana cara bapak dan ibu memberikan nilai-nilai perjuangan rakyat 
purwodadi pada siswa?

13. Apakah menurut bapak dan ibu cara itu sangat efektif?

14. Apa saja kesulitan-kesulitan yang bapak dan ibu hadapi dalam menumbuhkan 
nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi tersebut?

15. Bagaimana cara bapak dan ibu mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut?

16. Bagaimana respon siswa pada saat bapak dan ibu menumbuhkan nilai-nilai 
perjuangan rakyat purwodadi tersebut?

17. Menurut bapak dan ibu, sejauh mana peran guru, terutama guru sejarah, 
dalam menumbuhkan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada siswa?
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18. Bagaimana pandangan bapak dan ibu tentang sikap kaum remaja sekarang, 
khususnya pada siswa SMA Negeri di Grobogan terhadap mata pelajaran 
Sejarah?

19. Bagaimana minat siswa terhadap mata pelajaran sejarah?

20. Apakah bapak dan ibu mempersiapkan terlebih dahulu pelajaran yang akan di 
ajarkan kepada siswa?

21. Banyak siswa yang berpendapat bahwa sejarah merupakan pelajaran yang 
membosankan. Apa bapak dan ibu setuju dengan pendapat tersebut? 
Alasannya ? 

22. Menurut bapak dan ibu, seberapa pentingkah pelajaran sejarah itu?
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ANGKET PENELITIAN

Pendahuluan

Guna keperluan penelitian ini, peneliti memerlukan data untuk 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah tersedia. Agar data 

tersebut akurat maka peneliti minta agar anda memberikan jawaban yang 

sebenar-benarnya.

Perlu anda ketahui bahwa jawaban anda semata-mata hanya untuk 

kepentingan penelitian, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan pemberian 

nilai anda. Dengan demikian anda tidak usah takut atau ragu-ragu untuk 

menjawabnya, atas kerjasamanya peneliti ucapkan terima kasih.

Identitas responden

Kelas :

1. Apa yang anda ketahui tentang perjuangan rakyat purwodadi pada masa 

revolusi (revolusi fisik) Indonesia?

Jawab :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2. Apakah anda lebih mencintai produk dalam negeri dari pada luar negeri, 

jelaskan?

Jawab :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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3. Apakah anda menghormati teman atau orang yang lebih dewasa dari anda, 

kenapa demikian?

Jawab :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………....

4. Dalam kehidupan sehari-hari apakah anda selalu berkata jujur pada siapa 

saja, jelaskan?

Jawab :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

5. Pada saat tetangga sedang membangun sebuah rumah baru atau 

mendirikan rumah apa yang anda lakukan, kenapa demikian, jelaskan?

Jawab :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

6. Apakah anda termasuk orang yang mematuhi tata tertib sekolah?

Jawab :
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………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

7. Menurut kamu, sebagai seorang pelajar bagaimana cara menghargai jasa 

para pahlawan yang telah gugur?

Jawab :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

8. Pada saat mengajar apakah guru memberikan nilai-nilai perjuangan rakyat 

purwodadi pada masa revolusi (revolusi fisik) Indonesia?

Jawab :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

9. Bagaimana guru memberikan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi?

Jawab :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN OBSERVASI

NO Sekolah A B C D E
1. Keadaan Sekolah

2. Keadaan Fisik Gedung

3. Kondisi Kelas

4. Kondisi Lingkungan

Keterangan

A : Baik Sekali
B : Baik
C : Cukup Baik
D : Kurang Baik
E : Tidak Baik
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INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN OBSERVASI
NO Guru 5 4 3 2 1
1. Kemampuan dalam memasukan nilai-nilai 

perjuangan (kejujuran, gotong royong, 

kerukunan, mematuhi tata tertib, cinta produk 

dalam negeri, persatuan, kesadaran sejarah) 

dalam proses belajar mengajar

2. Kemampuan dalam mengembangkan nilai-

nilai perjuangan rakyat purwodadi agar mampu 

dipahami oleh siswa

3. Kemampuan menanamkan nilai-nilai 

perjuangan dalam nasionalisme 

4. Kemampuan berinteraksi oleh siswa mengenai 

nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi agar 

mau meneladani perjuangannya

5. Kemampuan dalam menguasai dan 

memberikan materi pembelajaran Sejarah

6. Kemampuan untuk meorganisasikan siswa 

agar terlibat aktif dalam proses belajar 

mengajar Sejarah

7. Kemampuan dalam merencanakan 

pembelajaran

8. Kemampuan dalam memberikan refleksi diri 

kepada siswa tentang proses belajar mengajar

Keterangan

5 : Sesuai Teori
4 : Mendukung Teori
3 : Teori Lama
2 : Tidak Lengkap
1 : Tidak Jelas
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INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN OBSERVASI
NO Siswa A B C D E
1. Siswa mengetahui Nilai-nilai perjuangan 

rakyat purwodadi 

2. Nilai-nilai perjuangan yang dapat dipetik 

dalam nilai-nilai perjuangan rakyat 

purwodadi 

3. Nilai-nilai perjuangan yang dapat 

diteladani dalam pembelajaran sejarah 

4. Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran 

sejarah 

5. Keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran sejarah 

6.. Motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran 

sejarah

7. Sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran 

sejarah 

8. Hubungan siswa dengan siswa dalam 

proses belajar mengajar

Keterangan

A : Baik Sekali
B : Baik
C : Cukup Baik
D : Kurang Baik
E : Tidak Baik
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TRANSKRIP DATA

WAWANCARA MENDALAM DENGAN GURU SEJARAH 

SMA NEGERI 1 GROBOGAN

A. Identitas

Nama : Drs. Prasetyono Nugrahadi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 50 Tahun

     Pendidikan     : S 1 IKIP Semarang

Status Pekerjaan : Guru Sejarah 

Tempat : Ruang TU SMA Negeri 1 Grobogan

Waktu : 12.51 WIB

B. Daftar Pertanyaan

1) Apa pendapat bapak tentang kejujuran yang merupakan salah satu nilai-

nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

”Kejujuran hal yang sangat fundamental/mendasar karena dengan ada 
kejujuran akan lebih tercapainya kemerdekaan Indonesia”

2) Apa pendapat bapak tentang gotong royong yang merupakan bagian nilai-

nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“merupakan nilai-nilai yang sangat mendasar bagi bangsa kita, karena 
antara pejuang dengan rakyat akan terjalin gotong-royong sehingga 
kemerdekaan dapat terwujud”
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3) Apa pendapat bapak tentang kerukunan yang merupakan bagian nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“sama halnya dengan gotong-royong dan kejujuran merupakan nilai-nilai 
dasar karena bangsa kita merupakan bangsa yang majemuk, sehingga kita 
terjadi deskrominasi sehingga rukun”

4) Apa pendapat bapak tentang mematuhi tata tertib merupakan nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“menurut saya ibaratnya ada yang mimpin dan ada yang dipimpin agar 
tujuan dapat terwujud”

5) Apa pendapat bapak tentang cinta produk dalam negeri sehubungan 

dengan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“kita cinta produk dalam negeri seperti yang dikatakan swadesi”

6) Apa pendapat bapak tentang persatuan yang merupakan salah satu nilai-

nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“tanpa adanya persatuan jelas sangat sulit memperjuangkan kemerdekaan 
bangsa Indonesia”

7) Apa pendapat bapak tentang kesadaran sejarah?

“kalangan generasi muda adanya kemunduran rasa nasionalisme mereka 
tapi bukan berarti salah mereka”

8) Apa pendapat bapak tentang menghargai para pahlawan yang telah gugur 

merupakan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“sebagai generasi sekarang kita harus menghargai dan melanjutkan cita-
cita yang belum tercapai”

9) Apakah menurut bapak nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi itu penting 

dimiliki oleh siswa? Alasannya?

“ini harus agar siswa dapat mengadopsi dan dalam belajar harus berfikir 
tidak lepas dari perjuangan pahlawan”
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10) Menurut bapak apakah perlu, nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi 

tersebut diberikan kepada siswa? Alasannya?

“sangat penting dan memberikan contoh yang baik”

11) Menurut bapak contoh siswa yang memiliki nilai-nilai perjuangan rakyat 

purwodadi itu seperti apa?

“contoh siswa, adanya rasa solidaritas, setiakawan hal yang positif dalam 
menjalankan pelajaran dengan bersama, saling membantu”

12) Bagaimana cara bapak memberikan nilai-nilai perjuangan rakyat 

purwodadi pada siswa?

“Sebagai guru kita memberikan contoh-contoh yang positif pada siswa 
dalam kehidupan, nilai rela berkorban dan keikhlasan dengan mengajar 
dan mendidik pada siswa”

13) Apakah menurut bapak cara itu sangat efektif?

“efektif atau tidak tergantung pada anak (siswa), karena  lingkungan harus 
memberikan contoh yang baik”

14) Apa saja kesulitan-kesulitan yang bapak hadapi dalam menumbuhkan 

nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi tersebut?

“Bagaimana agar nilai tersebut tidak hilang ketika pulang sekolah, dari 
sekolahan memberikan tetapi jika pulang sekolah merupakan 
tanggungjawab orang tua, dalam menyampaikan materi, masih jarang 
sejarah lokal yang didalam kurikulum, dari segi kurikulum yang kurang 
mengembangkan sejarah lokal dari masing-masing siswa”

15) Bagaimana cara bapak mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut?

“kami harus saling share dengan orang tua siswa sehingga orang tua dapat 
memberikan contoh yang baik”

16) Bagaimana respon siswa pada saat bapak menumbuhkan nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi tersebut?

“respon dari siswa secara positif bahwa kedepannya berfikir yang positif”
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17) Menurut bapak, sejauh mana peran guru, terutama guru sejarah, dalam 

menumbuhkan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada siswa?

“tidak dipandang dengan sebelah mata, guru akan menyampaikan 
perjuangan pahlawan”

18) Bagaimana pandangan bapak tentang sikap kaum remaja sekarang, 

khususnya pada siswa SMA Negeri di Grobogan terhadap mata pelajaran 

Sejarah?

“sangat antusias dengan catatan dalam menyampaikan materi dapat 
membaca suasana, sehingga siswa tidak merasa bosan, karena siswa masih 
teramat labil”

19) Bagaimana minat siswa terhadap mata pelajaran sejarah?

“anak-anak masih berminat, tidak ada yang membolos, banyak yang 
mengikuti pelajaran sejarah”

20) Apakah bapak mempersiapkan terlebih dahulu pelajaran yang akan di 

ajarkan kepada siswa?

“sudah ada persiapan dalam kegiatan mengajar seperti membaca materi 
ulang yang akan diberikan, membuat RPP ”

21) Banyak siswa yang berpendapat bahwa sejarah merupakan pelajaran yang 

membosankan. Apa bapak setuju dengan pendapat tersebut? Alasannya ? 

“tidak setuju karena tergantung dengan guru yang mengajar, bagaimana 
menggunakan metode yang sesuai agar siswa merasa senang dengan 
pelajaran yang saya berikan”

22) Menurut bapak, seberapa pentingkah pelajaran sejarah itu?

“sangat penting karena pelajaran sejarah membuat kita bisa bijaksana dan 
dulu Soekarno pernah berkata bangsa yang besar adalah bangsa yang cinta 
akan sejarah bangsanya”
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TRANSKRIP DATA 

WAWANCARA MENDALAM DENGAN GURU SEJARAH 

SMA NEGERI 1 GROBOGAN

A. Identitas

Nama : Jiah, BA

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 58 Tahun

     Pendidikan     : S 1 IKIP Semarang

Status Pekerjaan : Guru Sejarah 

Tempat : Ruang TU SMA Negeri 1 Grobogan

Waktu : 13.30 WIB

B. Daftar Pertanyaan

1) Apa pendapat ibu tentang kejujuran yang merupakan salah satu nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

”kita harus jujur, kejujuran dulu harus dimiliki setiap orang, karena dengan 
kejujuran kita bisa hidup rukun”

2) Apa pendapat ibu tentang gotong royong yang merupakan bagian nilai-

nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“gotong-royong jaman dulu sangat erat beda jaman sekarang, tapi kalau 
didesa saya masih ada dan terus sampai sekarang”
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3) Apa pendapat ibu tentang kerukunan yang merupakan bagian nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“kita harus hidup rukun, jangan saling berkelahi antara saudara yang 
nantinya akan menimbulkan kebencian”

4) Apa pendapat ibu tentang mematuhi tata tertib merupakan nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“yo kalau tata tertib dibuat harus kita patuhi tidak kita langgar, kalau dulu 
tata tertib dibuat untuk para pahlawan agar tidak seenaknya sendiri 
menyerang”

5) Apa pendapat ibu tentang cinta produk dalam negeri sehubungan dengan 

nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“saya cinta produk dalam negeri, kalau produk luar negeri mahal-mahal itu 
juga lum tahu kualitasnya, mending dalam negeri saja”

6) Apa pendapat ibu tentang persatuan yang merupakan salah satu nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“yo harus bersatu kalau gak bersatu gimana bisa merdeka, dalam perang 
jaman dulu harus bersatu dan menjaga persatuan, beda jaman sekarang 
podo kerahan dewe”

7) Apa pendapat ibu tentang kesadaran sejarah?

“kesadaran sejarah itu penting, kalau generasi sekarang tidak sadar akan 
sejarah bangsanya bisa bubar dewe-dewe, tingkah laku seenaknya sendiri 
seperti sekarang ini”

8) Apa pendapat ibu tentang menghargai para pahlawan yang telah gugur 

merupakan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“iya, pahlawan yang telah gugur harus kita hargai dan bagaimana kita nisa 
mengambil tuladan atau meniru semangat pahlawan dulu”

9) Apakah menurut ibu nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi itu penting 

dimiliki oleh siswa? Alasannya?
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“sangat penting, agar siswa tahu dulu Purwodadi juga pernah ikut 
berperang mengusir penjajah, siswa pada jaman sekarang seharusnya 
meniru perjuangan rakyat purwodadi dulu”

10) Menurut ibu apakah perlu, nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi 

tersebut diberikan kepada siswa? Alasannya?

“perlu, biar siswa bisa belajar lebih semangat, karena dengan adanya nilai-
nilai perjuangan dalam diri siswa menjadikan siswa semangat untuk 
belajar”

11) Menurut ibu contoh siswa yang memiliki nilai-nilai perjuangan rakyat 

purwodadi itu seperti apa?

“contoh siswa adalah yang banyak mengikuti ekstrakulikuler dsekolahan 
atau kegiatan-kegiatan yang positif”

12) Bagaimana cara ibu memberikan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi 

pada siswa?

“dengan memberikan jasa-jasa para pahlawan jaman dulu, dan contoh-
contoh perjuangan rakyat purwodadi yang ikut andil dalam perjuangan”

13) Apakah menurut ibu cara itu sangat efektif?

“efektif, siswa bisa tahu perjuangan rakyat purwodadi jaman penjajah”

14) Apa saja kesulitan-kesulitan yang ibu hadapi dalam menumbuhkan nilai-

nilai perjuangan rakyat purwodadi tersebut?

“dalam mengajar banyak siswa yang kurang mendengarkan dan bicara 
sendiri karena pada era SMA masih labil jadi masih seenaknya sendiri”

15) Bagaimana cara ibu mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut?

“caranya dengan menegur siswa agar mau mendengarkan dan tidak gojek 
sendiri di belakan atau omong sendiri, diberi pengertian kalau kamu mau 
dhormati kamu harus menghormati orang lain dulu”
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16) Bagaimana respon siswa pada saat ibu menumbuhkan nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi tersebut?

“respon siswa sangat baik, tapi ada juga yang ngomong sendiri tidak 
memperhatikan”

17) Menurut ibu, sejauh mana peran guru, terutama guru sejarah, dalam 

menumbuhkan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada siswa?

“sangat berperan karena dengan sejarah siswa bisa tahu tentang nilai-nilai 
perjuangan dan bagaimana caranya mencontohnya”

18) Bagaimana pandangan ibu tentang sikap kaum remaja sekarang, 

khususnya pada siswa SMA Negeri di Grobogan terhadap mata pelajaran 

Sejarah?

“baik, siswa banyak yang berminat”

19) Bagaimana minat siswa terhadap mata pelajaran sejarah?

“ya tadi mas masih berminat, masih siswa yang mengikuti pelajaran 
sejarah”

20) Apakah bapak dan ibu mempersiapkan terlebih dahulu pelajaran yang 

akan di ajarkan kepada siswa?

“mempersiapkan dengan membaca kembali materi yang akan saya berikan 
kepada siswa besuk pada waktu pelajaran ”

21) Banyak siswa yang berpendapat bahwa sejarah merupakan pelajaran yang 

membosankan. Apa ibu setuju dengan pendapat tersebut? Alasannya ? 

“tidak begitu setuju, tapi banyak siswa yang berkata seperti itu, katane 
pelajaran yang buat BETE gak semangat, namun saya  mencoba untuk 
memberikan materi agar siswa senang dengan sejarah”

22) Menurut bapak dan ibu, seberapa pentingkah pelajaran sejarah itu?

“penting mas, kalau tidak penting bangsa ini tidak punya sejarah 
bangsanya, jadi mungkin pada seenaknya sendiri, dari sejarahlah kita bisa 
bijaksana dalam mengambil keputusan”
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TRANSKRIP DATA

WAWANCARA MENDALAM DENGAN GURU SEJARAH 

SMA NEGERI 1 GUBUG

A. Identitas

Nama : Dra. Maria Sri Gunarti

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 50 Tahun

     Pendidikan     : S 1 IKIP Semarang

Status Pekerjaan : Guru Sejarah 

Tempat : Ruang Tamu SMA Negeri 1 Gubug

Waktu : 10.00 WIB

B. Daftar Pertanyaan

1) Apa pendapat ibu tentang kejujuran yang merupakan salah satu nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

”jaman dulu orang harus jujur dalam berjuang agar tidak terjadi 
perpecahan, beda jaman sekarang banyak sekali orang yang tidak jujur 
dalam kehidupan, jadi kejujuran sangat penting”

2) Apa pendapat ibu tentang gotong royong yang merupakan bagian nilai-

nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?
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“iya, karena kalau tidak gotong-royong maka kekuatan untuk berperang 
sangat kurang, tidak mungkin perang sendiri-sendiri tanpa adanya bantuan 
dari orang daerah lain atau pemuda lain”

3) Apa pendapat ibu tentang kerukunan yang merupakan bagian nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“kerukunan merupakan hal yang penting dimiliki dalam perjuangan, 
Indonesia banyak daerah-daerah jadi harus saling hidup rukun untuk 
mencapai kemerdekaan Indonesia”

4) Apa pendapat ibu tentang mematuhi tata tertib merupakan nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“iya tata tertib harus di patruhi, yang pada jaman perjuangan ada peraturan 
untuk tidak melanggarnya agar bisa saling bersama-sama mengusir 
penjajah kolonialisme”

5) Apa pendapat ibu tentang cinta produk dalam negeri sehubungan dengan 

nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“pendapat saya cinta produk dalam negeri sangat perlu karena bagusan 
produk dalam negeri dibandingkan luar negeri, ini bisa memupuk kita 
untuk tahu bahwa kita bisa membuatnya”

6) Apa pendapat ibu tentang persatuan yang merupakan salah satu nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“itu tadi mas dari kerukunan akan menimbulkan persatuan, rasa senasib 
sepenanggungan pada jaman dulu”

7) Apa pendapat ibu tentang kesadaran sejarah?

“sadar akan sejarah sangat perlu kita tanamkan sejak dini agar siswa tahu 
perjuangan bangsa terutama rakyat Purwodadi pada khususnya”

8) Apa pendapat ibu tentang menghargai para pahlawan yang telah gugur 

merupakan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?
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“siswa harus bisa menghargai pahlawan karena tanpa mereka kita tidak 
bisa seprti sekarang hidup serba enak, beda jaman dulu serba susah dan 
berat”

9) Apakah menurut ibu nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi itu penting 

dimiliki oleh siswa? Alasannya?

“Sangat penting sekali, anak-anak harus tahu bagaimana sulitnya para 
pahlawan memperjuangkan bangsa ini, anak-anak dapat melanjutkan 
dengan belajar kegiatan-kegiatan extrakurikuler agar siswa dapat tumbuh 
nasionalismenya”

10) Menurut ibu apakah perlu, nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi 

tersebut diberikan kepada siswa? Alasannya?

“iya tadi mas, jaman sekarang siswa harus bisa meneladani perjuangan 
rakyat yang dengan susah memerdekakan bangsa ini”

11) Menurut ibu contoh siswa yang memiliki nilai-nilai perjuangan rakyat 

purwodadi itu seperti apa?

“siswa yang baik, tidak brutal di luar sana, siswa yang sok premanlah yang 
tidak mempunyai nilai-nilai perjuangan”

12) Bagaimana cara ibu memberikan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi 

pada siswa?

“dengan cara memberikan perjuangan rakyat di dalam materi, menyisipkan 
disela-sela proses pelajaran terutama pada masa revolusi”

13) Apakah menurut ibu cara itu sangat efektif?

“efektif dan mudah dimengerti oleh siswa”

14) Apa saja kesulitan-kesulitan yang ibu hadapi dalam menumbuhkan nilai-

nilai perjuangan rakyat purwodadi tersebut?

“banyak pengaruh globalisasi yang merusak prilaku siswa karena semua 
sekarang menginginkan serba instan dan semua mudah didapat sehingga 
jika tidak ada pengawasan maka siswa akan meniru suatu dari yang 
didapat, rasa ingin tahu dari siswa untuk mencoba dunia baru”
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15) Bagaimana cara ibu mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut?

“menegur langsung siswa agar mau mendengarkan”

16) Bagaimana respon siswa pada saat ibu menumbuhkan nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi tersebut?

“respon baik, banyak yang bertanya tentang pelajaran sejarah yang saya 
berikan”

17) Menurut ibu, sejauh mana peran guru, terutama guru sejarah, dalam 

menumbuhkan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada siswa?

“sangat baik, dari sejarah siswa tahu asal dari kehidupannya atau 
negaranya, dari situ siswa tahu perjuangan dulu yang sarat dengan nyawa 
yang hilang dengam mudahnya demi mempertahankan kemerdekaan”

18) Bagaimana pandangan ibu tentang sikap kaum remaja sekarang, 

khususnya pada siswa SMA Negeri di Grobogan terhadap mata pelajaran 

Sejarah?

“sikapnya baik, mereka mengikuti pelajaran sampai selesai, mereka juga 
bisa meneladani jasa-jasa para pahlawan untuk berprestasi”

19) Bagaimana minat siswa terhadap mata pelajaran sejarah?

“masih baik, banyak siswa yang mengikuti pelajaran, walaupun sering 
buat kesal dengan cara bicara sendiri”

20) Apakah ibu mempersiapkan terlebih dahulu pelajaran yang akan di ajarkan 

kepada siswa?

“iya jelas mas, itu tugas seorang guru dan itu agar bisa menjelaskan 
dengan baik dan lancar, kita kan juga manusia biasa yang ada lupanya jadi 
harus membaca ulang ”

21) Banyak siswa yang berpendapat bahwa sejarah merupakan pelajaran yang 

membosankan. Apa ibu setuju dengan pendapat tersebut? Alasannya ? 

“tidak begitu setuju, sangat mengasikkan malah, kita bisa tahu sejarah 
negara kita sendiri pada khususnya dan banyak sejarah Negara-negara lain,
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emang para pemuda sekarang kurang begitu memperhatikan dengan baik 
pelajaran sejarah”

22) Menurut bapak dan ibu, seberapa pentingkah pelajaran sejarah itu?

“penting, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme siswa agar siswa 
tahu tentang perjuangan rakyat”



116

TRANSKRIP DATA 

WAWANCARA MENDALAM DENGAN GURU SEJARAH 

SMA NEGERI 1 GODONG

A. Identitas

Nama : Drs. Suwarno

Jenis Kelamin : laki-laki

Umur : 48 Tahun

     Pendidikan     : S 1 IKIP Semarang

Status Pekerjaan : Guru Sejarah 

Tempat : Ruang Tamu SMA Negeri 1 Godong

Waktu : 10.00 WIB

B. Daftar Pertanyaan

1) Apa pendapat bapak tentang kejujuran yang merupakan salah satu nilai-

nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

”kejujuran sangat penting, kejujuran merupakan modal awal bangsa 
Indonesia untuk bersatu”

2) Apa pendapat bapak tentang gotong royong yang merupakan bagian nilai-

nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“ya, gotong-royong modal awal perjuangan bangsa kita. Purwodadi, 
perjuanganan membangun wilayah”

3) Apa pendapat bapak tentang kerukunan yang merupakan bagian nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?
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“dibutuhkan kerukunan antar agama, sesame diwilayah Purwodadi dirasa 
aman, karena dipedesaan nilai kerukunan sudah ditanam sejak dulu, hal ini 
berbeda dengan di perkotaan yang individualis”

4) Apa pendapat bapak tentang mematuhi tata tertib merupakan nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“merupakan manifestasi dari nilai perjuangan”

5) Apa pendapat bapak tentang cinta produk dalam negeri sehubungan 

dengan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“produk dalam negeri bentuk dari nasionalisme, namun di dalam era 
sekarang masih westernisasi, saya cinta produk dalam negeri”

6) Apa pendapat bapak tentang persatuan yang merupakan salah satu nilai-

nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“dapat berpengaruh dengan sikap persatuan, persatuan dulu dengan 
sekarang ada suatu persamaan/perbedaan. Mestinya jaman sekarang 
persatuan seharusnya lebih baik”

7) Apa pendapat bapak tentang kesadaran sejarah?

“sejarah cerminan masa lalu, seharusnya semua orang harus tahu, belajar 
sejarah belajar menjadi orang yang bijaksana sehingga dapat menunjukan 
sikap dengan melihat masa lampau yang sebenarnya/masa sekarang 
seharusnya lebih baik dari masa lalu”

8) Apa pendapat bapak tentang menghargai para pahlawan yang telah gugur 

merupakan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“para pahlawan yang gugur, jasa para pahlawan rakyat purwodadi 
memiliki sikap yang sama satu dengan yang lain”

9) Apakah menurut bapak nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi itu penting 

dimiliki oleh siswa? Alasannya?

“sehingga dapat mewarisi para siswa untuk mengetahui nilai-nilai 
perjuangan para pahlawan”
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10) Menurut bapak apakah perlu, nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi 

tersebut diberikan kepada siswa? Alasannya?

“SMA Negeri 1 Godong memberikan atau diberikan pengetahuan tentang 
sikap nilai perjuangan, banyak diantara siswa yang belum mengetahui 
makam para pahlawan, diGodong sendiri tidak ada pahlawan tertentu 
namun dmenurut saya setiap para pejuang yang didaerah Godong dirasa 
pahlawan”

11) Menurut bapak contoh siswa yang memiliki nilai-nilai perjuangan rakyat 

purwodadi itu seperti apa?

“yang baik dan mau mematuhi tata tertib dengan baik”

12) Bagaimana cara bapak memberikan nilai-nilai perjuangan rakyat 

purwodadi pada siswa?

“siswa diajak langsung ketempat-tempat yang bersejarah seperti museum 
dan makam-makam pahlawan agar siswa dapat meneladani perjuangan 
dari para pahlawan”

13) Apakah menurut bapak cara itu sangat efektif?

“efektif jika diajak langsung mengetahui makam pahlawan itu sendiri, tahu 
bagaimana alur sejarahnya, sehingga bisa diambil teladan yang diambil 
dari para pahlawan”

14) Apa saja kesulitan-kesulitan yang bapak hadapi dalam menumbuhkan 

nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi tersebut?

“para siswa masih meletakkan sikap sementara sehingga sulit memberikan 
nilai-nilai perjuangan, emosi siswa masih labil, baru dalam pencarian 
jatidirinya”

15) Bagaimana cara bapak mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut?

“iya, itu tadi para pemuda/siswa masih melekatkan sikap sementara, jadi 
sulit sekali memberikan sikap/nilai-nilai perjuangan, cara mengatasinya, 
setiap anak diselibkan nilai-nilai perjuangan (secara rutin) agar tertanam”
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16) Bagaimana respon siswa pada saat bapak menumbuhkan nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi tersebut?

“respon dari siswa ada yang sebagian aktif (karena rasa ingin tahu), ada 
yang pasif (bukan ingin tahu, tapi mungkin ada yang menyimpan dalam 
memorynya)”

17) Menurut bapak, sejauh mana peran guru, terutama guru sejarah, dalam 

menumbuhkan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada siswa?

“guru mempunyai tugas untuk memberikan nilai-nilai perjuangan akan 
tetapi, guru sejarah harus/wajib memberi tahukan itu”

18) Bagaimana pandangan bapak tentang sikap kaum remaja sekarang, 

khususnya pada siswa SMA Negeri di Grobogan terhadap mata pelajaran 

Sejarah?

“sikap kaum remaja sekarang sangat sulit dikendalikan karena globalisasi 
yang melaju pesat”

19) Bagaimana minat siswa terhadap mata pelajaran sejarah?

“masih berminat karena siswa ingin tahu tentang sejarah dengan dalam”

20) Apakah bapak mempersiapkan terlebih dahulu pelajaran yang akan di 

ajarkan kepada siswa?

“Menurut saya seharusnya begitu demikian (merencanakan materi) tapi 
karena saya sudah hafal jadi tidak terlalu penting bagi saya, namun yang 
tepat guru harus memiliki persiapan terlebih dahulu agar tidak kaku saat di 
depan kelas”

21) Banyak siswa yang berpendapat bahwa sejarah merupakan pelajaran yang 

membosankan. Apa bapak setuju dengan pendapat tersebut? Alasannya ?

“tidak setuju, banyak yang berkata begitu, namun saya berusaha membuat 
anak-anak mencintainya pelajarannya, dengan kata lain guru sejarah harus 
aktif”
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22) Menurut bapak, seberapa pentingkah pelajaran sejarah itu?

“penting sekali, karena “JASMERAH” sejarah bisa membuat hancurnya 
Negara tapi juga bisa memajukan Negara itu sendiri”
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TRANSKRIP DATA

WAWANCARA MENDALAM DENGAN GURU SEJARAH 

SMA NEGERI 1 GODONG

A. Identitas

Nama : Drs. Prayitno Slamet

Jenis Kelamin : laki-laki

Umur : 42 Tahun

     Pendidikan     : S 1 IKIP Semarang

Status Pekerjaan : Guru Sejarah 

Tempat : Ruang Tamu SMA Negeri 1 Godong

Waktu : 09.39 WIB

B. Daftar Pertanyaan

1) Apa pendapat bapak tentang kejujuran yang merupakan salah satu nilai-

nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

”kejujuran sangat penting, apalagi sekarang kejujuran mulai hilang karena 
kepentingan individu semata”

2) Apa pendapat bapak tentang gotong royong yang merupakan bagian nilai-

nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“gotong-royong sangat penting dimiliki para pejuang bangsa, karena 
gotong-royong memperkuat persatuan bangsa”
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3) Apa pendapat bapak tentang kerukunan yang merupakan bagian nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“rukun antar sesama merupakan kunci perjuangan bangsa, coba kalau 
tidak rukun kita malah berperang saudara”

4) Apa pendapat bapak tentang mematuhi tata tertib merupakan nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“tata tertib dibuat agar kita bisa tertib untuk berperilaku sesuai norma-
norma yang baik”

5) Apa pendapat bapak tentang cinta produk dalam negeri sehubungan 

dengan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“cinta produk dalam negeri merupakan bentuk nasionalisme seseorang, 
orang merasa bangga dengan begitu bisa membuat rasa nasionalisme, yang 
berpandangan bahwa kita juga mampu mengapa cari di luar negeri”

6) Apa pendapat bapak tentang persatuan yang merupakan salah satu nilai-

nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“persatuan merupakan kunci perjuangan bangsa untuk mempertahankan 
kemerdekaan”

7) Apa pendapat bapak tentang kesadaran sejarah?

“kesadaran berarti sadar dengan diri, dengan sadar dengan sejarah kita bisa 
tahu sejarah bangsa kita untuk melangkah maju”

8) Apa pendapat bapak tentang menghargai para pahlawan yang telah gugur 

merupakan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“iya, karena dengan menghargai para pahlawan kita bisa menghargai 
orang lain”

9) Apakah menurut bapak nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi itu penting 

dimiliki oleh siswa? Alasannya?

“penting, karena siswa sejak dini harus tahu tentang perjuangan bangsanya 
agar tumbuh nasionalismenya”
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10) Menurut bapak apakah perlu, nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi 

tersebut diberikan kepada siswa? Alasannya?

“perlu, karena dengan siswa tahu tentang nilai-nilai perjuangan rakyat 
purwodadi membuat siswa mempunyai rasa nasionalisme”

11) Menurut bapak contoh siswa yang memiliki nilai-nilai perjuangan rakyat 

purwodadi itu seperti apa?

“siswa yang menghormati orang lain, tentunya siswa yang baik”

12) Bagaimana cara bapak memberikan nilai-nilai perjuangan rakyat 

purwodadi pada siswa?

“dengan cara mengajak ke museum atau menceritakan perjuangan rakyat 
pada masa revolusi dalam mempertahankan kemerdekaan”

13) Apakah menurut bapak cara itu sangat efektif?

“efektif siswa bisa tahu tentang arti perjuangan bangsa”

14) Apa saja kesulitan-kesulitan yang bapak hadapi dalam menumbuhkan 

nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi tersebut?

“selama ini belum ada kesulitan, siswa mendengarkan dengan baik 
pelajaran yang saya berikan”

15) Bagaimana cara bapak mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut?

“tidak ada kesulitan”

16) Bagaimana respon siswa pada saat bapak menumbuhkan nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi tersebut?

“respon siswa sangat baik, mendengarkan dan menyimak pelajaran yang 
diberikan”

17) Menurut bapak, sejauh mana peran guru, terutama guru sejarah, dalam 

menumbuhkan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada siswa?
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“sangat berperan, karena dalam pelajaran sejarah kita bisa menumbuhkan 
nasionalisme siswa atau rasa cinta tanah air, dengan begitu siswa mampu 
meneladani”

18) Bagaimana pandangan bapak tentang sikap kaum remaja sekarang, 

khususnya pada siswa SMA Negeri di Grobogan terhadap mata pelajaran 

Sejarah?

“sikap remaja sekarang dipengaruhi globalisasi yang terbuka, jadi semua 
serba terbuka, seperti akses internet dan berperilaku, oleh sebab itu siswa 
harus diawasi terus”

19) Bagaimana minat siswa terhadap mata pelajaran sejarah?

“masih mengikuti dengan baik, mengikuti pelajaran dengan serius dan 
lancar”

20) Apakah bapak mempersiapkan terlebih dahulu pelajaran yang akan di 

ajarkan kepada siswa?

“iya mempersiapkan dulu, seperti RPP dan materi yang akan diberikan 
kepada siswa ”

21) Banyak siswa yang berpendapat bahwa sejarah merupakan pelajaran yang 

membosankan. Apa bapak setuju dengan pendapat tersebut? Alasannya ? 

“tidak setuju, walaupun benar adanya, tapi pelajaran sejarah membosankan 
tergantung yang memberikan, kalau saya tidak membosankan”

22) Menurut bapak, seberapa pentingkah pelajaran sejarah itu?

“penting sekali, dengan sejarah kita mendapatkan nasionalisme, rasa 
bangsa terhadap bangsa kita sendiri”
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TRANSKRIP DATA

WAWANCARA MENDALAM DENGAN GURU SEJARAH 

SMA NEGERI 1 WIROSARI

A. Identitas

Nama : Drs. Himawan

Jenis Kelamin : laki-laki

Umur : 50 Tahun

     Pendidikan     : S 1 IKIP Karangmalang

Status Pekerjaan : Guru Sejarah 

Tempat : Ruang Tamu SMA Negeri 1 Wirosari

Waktu : 09.03 WIB

B. Daftar Pertanyaan

1) Apa pendapat bapak tentang kejujuran yang merupakan salah satu nilai-

nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

”kejujuran sangat penting bagi saya, orang Grobogan sangat jujur pada 
saat itu”

2) Apa pendapat bapak tentang gotong royong yang merupakan bagian nilai-

nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“tentara pada masa revolusi dalam mempertahankan kemerdekaan dengan 
cara gotor-royong memberikan sedikit bantuan ketika Grobogan 
mengalami kesulitan serta melindungi rakyat, yang masa sekarang disebut
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TNI dan rakyat dengan gotong-royong tentang menegakkan nilai-nilai 
perjuangan”

3) Apa pendapat bapak tentang kerukunan yang merupakan bagian nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“kerukunan di Grobogan sangat tinggi, karena dalam kehidupan pedesaan 
masih sangat menjalin kerukunan, para pemuda Grobogan membantu 
pertempuran lima hari di Semarang”

4) Apa pendapat bapak tentang mematuhi tata tertib merupakan nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“jelas sekali, bila kita tidak tertib kita tidak akan berhasil dan berdisplin itu 
sangat penting sekali untuk memperjuangkan nilai-nilai perjuangan”

5) Apa pendapat bapak tentang cinta produk dalam negeri sehubungan 

dengan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“saya cinta produk dalam negeri tapi para pemuda jaman sekarang paling 
suka produk luar negeri, karena belum menyadari akan pentingnya 
mencintai produk dalam negeri”

6) Apa pendapat bapak tentang persatuan yang merupakan salah satu nilai-

nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“rasa bersatu masih sangat besar, tidak ada tindakan kriminalitas antar 
agama, suku. Grobogan rasa persatuannya masih kental, meskipun pernah 
menjadi basis PKI, namun sekarang sudah memasuki masa yang terbuka”

7) Apa pendapat bapak tentang kesadaran sejarah?

“ya jelas sadar, karena sejarah merupakan pelajaran yang wajib dipelajari 
dari masa lampau agar lebih baik lagi. Guna belajar sejarah untuk menjadi 
orang yang bijaksana, kesadaran sejarah mutlak”

8) Apa pendapat bapak tentang menghargai para pahlawan yang telah gugur 

merupakan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?



127

“sebagai bangsa yang besar kita harus menghargai, jasa para pahlawan, 
contoh : ketika memperingati masa revolusi kita berziarah kemakam, 
menghargai dengan sedikit waktu”

9) Apakah menurut bapak nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi itu penting 

dimiliki oleh siswa? Alasannya?

“sangat penting sekali, anak-anak harus tahu bagaimana sulitnya para 
pahlawan memperjuangkan bangsa ini, anak-anak dapat melanjutkan 
dengan cara belajar kegiatan-kegiatan seperti osis, pramuka agar dapat 
menimbulkan sikap nasionalisme, sehingga siswa dapat menghayati dan 
mengamalkan perjuangan revolusi”

10) Menurut bapak apakah perlu, nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi 

tersebut diberikan kepada siswa? Alasannya?

“perlu, karena sebagai generasi penerus bangsa yang kelak memimpin 
negeri ini, jadi siswa perlu diberikan nilai-nilai perjuangan rakyat 
purwodadi”

11) Menurut bapak contoh siswa yang memiliki nilai-nilai perjuangan rakyat 

purwodadi itu seperti apa?

“siswa-siswa yang aktif dalam ekstrakulikuler saya anggap baik, sehingga 
nilai perjuangannya relative lebih besar/sikap nasionalismenya tinggi”

12) Bagaimana cara bapak memberikan nilai-nilai perjuangan rakyat 

purwodadi pada siswa?

“dengan memberikan teori dan praktik sehari-hari, guru memberikan 
contoh perjuangan seperti Ki Ageng Tarub untuk meneladani nilai-nilai 
perjuangan beliau, bukan hanya mengejar-ngejar siswa, belajar sejarah 
dikaitkan dengan kehidupan sekitar kita, bagaimana kita mempelajari 
sejarah dari lingkup kecil ke besar sehingga muncul kesinambungan antara 
materi yang disampaikan”

13) Apakah menurut bapak cara itu sangat efektif?

“cara itu sangat efektif, namun harus disertakan praktek sehari-hari, 
memberikan contoh tidak hanya menyuruh, sehingga mereka akan 
mengikuti apa yang diberikan oleh guru, yaitu contoh nyata”
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14) Apa saja kesulitan-kesulitan yang bapak hadapi dalam menumbuhkan 

nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi tersebut?

“karena pengaruh negatif dari globalisasi, semua mudah diakses lewat 
internet, jadi jika siswa tidak menyaring yang didapatnya dari internet 
maka cenderung mengikuti apa saja yang mereka temukan atau 
menirunya, keingintahuan siswa sangat tinggi pada masa SMA sekarang 
ini”

15) Bagaimana cara bapak mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut?

“memberikan masukan, pendekatan pada anak dan orang tua, memberikan 
contoh nyata, bahwa suatu perjuangan sangat sulit”

16) Bagaimana respon siswa pada saat bapak menumbuhkan nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi tersebut?

“respon sangat baik, penerapan banyak anak yang suka, namun guru tidak 
bosan memberikan pengertian pada anak bahwa hidup sekarang sangat 
sulit”

17) Menurut bapak, sejauh mana peran guru, terutama guru sejarah, dalam 

menumbuhkan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada siswa?

“perannya sangat penting sekali, tanpa pelajaran sejarah kehidupan 
masyarakat akan kacau, maka nilai perjuangan siswa harus diberikan suatu 
sikap nasionalisme, nilai sejarah adalah universal”

18) Bagaimana pandangan bapak tentang sikap kaum remaja sekarang, 

khususnya pada siswa SMA Negeri di Grobogan terhadap mata pelajaran 

Sejarah?

“anak-anak menerima dengan antusias, walaupun kita tahu mata pelajaran 
sejarah sangat membosankan, anak-anak SMA sudah bersikap dewasa 
sehingga mereka dapat menerima pelajaran tersebut, dan siswa pun dapat 
praktik langsung, sehingga nilai sejarahnya khususnya kesadaran 
seharusnya bagus”

19) Bagaimana minat siswa terhadap mata pelajaran sejarah?

“minatnya sangat tinggi, banyak yang mengikuti mata pelajaran sejarah”
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20) Apakah bapak mempersiapkan terlebih dahulu pelajaran yang akan di 

ajarkan kepada siswa?

“Guru harus mampu merencanakan pembelajaran terlebih dahulu sebelum 
mengajar agar tidak mendapat kesulitan pada saat didepan kelas, kesiapan 
mengajar sangat penting supaya guru mampu mengetahui materi apa yang 
sudah dan belum disampaikan, keharusan guru untuk belajar agar bila 
ditemukan bukti baru dapat dikatakan pada siswanya, meskipun siswa 
sudah lebih tahu karena kecanggihan teknologi dimasa globalisasi”

21) Banyak siswa yang berpendapat bahwa sejarah merupakan pelajaran yang 

membosankan. Apa bapak setuju dengan pendapat tersebut? Alasannya ? 

“tidak setuju, memang ada bila guru tidak dapat menguasai materi dan 
membawa kelas yang menyenangkan, mengikuti perkembangan jaman”

22) Menurut bapak, seberapa pentingkah pelajaran sejarah itu?

“sangat penting, orang harus belajar sejarah agar sikap nasionalismenya itu 
muncul dalam diri masyarakat itu sendiri, guru  sejarah sebaiknya harus 
tahu baik buruknya suatu permasalahan, memberi contoh agar anak tidak 
mengira apa yang kalau apa yang disampaikan hanya omong kosong saja”
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TRANSKRIP DATA 

WAWANCARA MENDALAM DENGAN GURU SEJARAH 

SMA NEGERI 1 TOROH

A. Identitas

Nama : Dra. Munarti

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 48 Tahun

     Pendidikan     : S 1 IKIP Semarang

Status Pekerjaan : Guru Sejarah 

Tempat : Ruang Tamu SMA Negeri 1 Toroh

Waktu : 08.45 WIB

B. Daftar Pertanyaan

1) Apa pendapat ibu tentang kejujuran yang merupakan salah satu nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

”kejujuran perlu, rakyat Grobogan”

2) Apa pendapat ibu tentang gotong royong yang merupakan bagian nilai-

nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“berjuangan menyiapkan makanan ala kadarnya”
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3) Apa pendapat ibu tentang kerukunan yang merupakan bagian nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“itu merupakan salah satu nilai-nilai perjuangan”

4) Apa pendapat ibu tentang mematuhi tata tertib merupakan nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“dahulu, tujuan rakyat Grobogan, memiliki nilai persatuan perlu 
ditingkatkan”

5) Apa pendapat ibu tentang cinta produk dalam negeri sehubungan dengan 

nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“cinta produk dalam negeri sangat perlu, untuk membangun rasa 
nasionalisme”

6) Apa pendapat ibu tentang persatuan yang merupakan salah satu nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“dulu persatuan sangat erat, namun berbeda dengan sekarang yang 
mendapat pengaruh globalisasi”

7) Apa pendapat ibu tentang kesadaran sejarah?

“pendapat ibu mengalami kemunduran, mengenai semangat nasionalisme”

8) Apa pendapat ibu tentang menghargai para pahlawan yang telah gugur 

merupakan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada masa revolusi?

“saya kira masih ada, misalnya upacara bendera yang dilakukan setiap hari 
senin atau peringatan tanggal 17 agustus dapat meningkatkan 
nasionalisme”

9) Apakah menurut ibu nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi itu penting 

dimiliki oleh siswa? Alasannya?

“saya rasa juga penting, untuk melanjutkan dan mengisi kemerdekaan”
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10) Menurut ibu apakah perlu, nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi 

tersebut diberikan kepada siswa? Alasannya?

“Bagi siswa perlu, untuk tahu perjuangan bangsanya sendiri khususnya 
didaerah Grobogan sendiri”

11) Menurut ibu contoh siswa yang memiliki nilai-nilai perjuangan rakyat 

purwodadi itu seperti apa?

“siswa yang mengikuti kegiatan disekolahan”

12) Bagaimana cara ibu memberikan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi 

pada siswa?

“menyisipkan dan menceritakan sejarah lokal pada materi agar siswa tahu 
tentang perjuangan bangsa yang pada jaman itu penuh dengan perjuangan 
untuk mempertahankan kemerdekaan sehingga siswa tumbuh 
nasionalismenya dan mau meneladani yang selanjutnya siswa bisa 
berlomba-lomba untuk mengisi kemerdekaan”

13) Apakah menurut ibu cara itu sangat efektif?

“menurut saya itu sangat efektif”

14) Apa saja kesulitan-kesulitan yang ibu hadapi dalam menumbuhkan nilai-

nilai perjuangan rakyat purwodadi tersebut?

“siswa banyak yang protes dengan bicara “wong saya belum lahir” 
kendala seperti inilah yang sulit untuk membuat siswa untuk bisa 
meneladani, padahal sudah di jelaskan beberapa kali namun siswa masih 
keras kepala, itulah salah satu kelabilan siswa generasi sekarang yang 
sudah di masuki globalisasi yang sangat pesat”

15) Bagaimana cara ibu mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut?

“memberikan motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pas 
dengan materi yang disedang dipelajari saat itu, menumbuhkan jiwa 
patriotisme”

16) Bagaimana respon siswa pada saat ibu menumbuhkan nilai-nilai 

perjuangan rakyat purwodadi tersebut?
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“responnya menganggap pelajaran sejarah tidak penting”

17) Menurut ibu, sejauh mana peran guru, terutama guru sejarah, dalam 

menumbuhkan nilai-nilai perjuangan rakyat purwodadi pada siswa?

“sangat berperan mencintai Negara, khususnya kabupaten Grobogan”

18) Bagaimana pandangan ibu tentang sikap kaum remaja sekarang, 

khususnya pada siswa SMA Negeri di Grobogan terhadap mata pelajaran 

Sejarah?

“saya rasa siswa masih ada minat di SMA Negeri 1 Toroh sendiri, siswa 
jurusan IPS masih berminat”

19) Bagaimana minat siswa terhadap mata pelajaran sejarah?

“siswa IPS ketika pelajaran sejarah siswa mengikuti pelajaran”

20) Apakah ibu mempersiapkan terlebih dahulu pelajaran yang akan di ajarkan 

kepada siswa?

“Harus mempersiapkannya terlebih dulu, seperti membaca ulang materi 
sebelum di berikan, menyiapkan RPP dan perangkat-perangkat lainnya 
karena merupakan makanan pokok”

21) Banyak siswa yang berpendapat bahwa sejarah merupakan pelajaran yang 

membosankan. Apa ibu setuju dengan pendapat tersebut? Alasannya ? 

“saya kira pelajaran sejarah bukan pelajaran yang membosankan”

22) Menurut ibu, seberapa pentingkah pelajaran sejarah itu?

“sangat penting, kita dapat mengambilhikmah yang terjadi dimasa lampau 
dan memperbaiki diri dimasa yang akan dating, kita akan bisa menghargai 
bangsa dan pahlawan yang sudah berjuang”
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DATA RESPONDEN SISWA KELAS XI IPS
SMA NEGERI 1 GODONG
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DATA RESPONDEN SISWA KELAS XI IPS
SMA NEGERI 1 WIROSARI
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DATA RESPONDEN SISWA KELAS XI IPS
SMA NEGERI 1 GUBUG
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DATA RESPONDEN SISWA KELAS XI IPS
SMA NEGERI 1 GROBOGAN
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DATA RESPONDEN SISWA KELAS XI IPS
SMA NEGERI 1 TOROH
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