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KATA PENGANTAR 

 

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, prosiding seminar nasional ini dapat 

diterbitkan. Seminar nasional ini berawal dari adanya kegelisahan tentang 

implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam Kurikulum 2013 edisi 

Revisi. Program ini memberikan tantangan baru bagi para pendidik dan pemerhati 

pendidikan sejarah. Meskipun demikian, pendidikan karakter sebenarnya juga 

bukan merupakan hal baru bagi para pendidik sejarah. Pendidikan dan pembelajaran 

sejarah selalu terkait dengan usaha untuk mengambil makna dari peristiwa yang 

terjadi dan menanamkan karakter yang baik pada peserta didik, Hal itu tentu saja 

tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan memerlukan proses yang panjang dan 

melibatkan berbagai pihak. Oleh karenanya, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Malang menggagas seminar nasional tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sejarah. 

Seminar nasional ini mengundang para mahasiswa, praktisi, ahli, dan 

pemerhati di bidang pendidikan dan pembelajaran sejarah. Melalui kegiatan ini 

mereka dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk saling belajar. Seminar 

ini sekaligus menjadi representasi dari keinginan komunitas untuk memberikan 

sumbangsih pada perkembangan studi pembelajaran dan ilmu pendidikan secara 

umum. 

Para pakar di bidang sejarah dan pendidikan karakter dihadirkan sebagai 

pembicara utama pada seminar ini. Pertama, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. yang 

merupakan guru besar Jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang sekaligus Deputi 

Advokasi Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP) yang memiliki keahlian 

dan pengalaman luar biasa di bidang pendidikan sejarah dan karakter bangsa. 

Kedua, Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., seorang guru besar dari Universitas Sebelas 

Maret (UNS), Surakarta yang juga banyak menulis tentang pendidikan karakter 

dalam pembelajaran sejarah. Ketiga, Dr. Erlina Wiyanarti, M.Pd yang merupakan 

kepala UPT Museum Pendidikan Nasional UPI yang menyampaikan mengenai 

potensi museum dalam penanaman pendidikan karakter dalam pembelajaran 

sejarah. Keempat, Dr. Umasih, M.Hum dari Universitas Negeri Jakarta yang 
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menyampaikan mengenai nilai-nilai karakter dalam pembelajaran sejarah di 

Kurikulum 2013. 

Semua ini dapat terlaksana tidak lepas dari bantuan semua pihak, karena itu 

dalam kesempatan ini ucapan terima kasih disampaikan kepada: 

1. Dekan beserta para Wakil Dekan di lingkungan FIS UM yang telah 

memberikan dukungan dan fasilitas sehingga seminar nasional 

terselenggara dengan lancar. 

2. Ketua Jurusan Sejarah FIS UM yang telah memberikan bantuan baik moril 

maupun materiil sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. 

3. Bapak/Ibu dosen Jurusan Sejarah FIS yang telah mendukung mulai tahap 

persiapan hingga pelaksanaan seminar internasional. 

4. Para peserta yang telah berpartisipasi dalam seminar nasional dan berbagi 

pengalaman serta ilmu dalam bentuk artikel ilmiah maupun diskusi sehingga 

pelaksanaan kegiatan ini lebih dinamis. 

5. Semua panitia, termasuk mahasiswa Jurusan Sejarah FIS UM yang sejak 

awal berpartisipasi dari persiapan sampai pada pelaksanaan berjalan sesuai 

dengan rencana. 

 

Kami sangat menyadari bahwa pelaksanaan seminar nasional ini masih 

banyak kekuranganya. Oleh karena itu kami atas nama panitia mohon maaf yang 

sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, dan besar harapan agar 

kegiatan ini bermanfaat serta dapat ditindaklanjuti dalam kegatan akademik lain. 

 

Malang, April 2018 

 

 

Panitia 
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NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MATA 

PELAJARAN SEJARAH BERDASARKAN KURIKULUM 2013*) 

Dr. Umasih, M. Hum.**) 
Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta 

Penguatan pendidikan karakter bangsa menjadi salah satu butir Nawa Cita yang dicanangkan 

Presiden Joko Widodo melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Komitmen itu 

kemudian ditindaklanjuti dengan arahan Presiden kepada Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk mengutamakan dan membudayakan pendidikan karakter dalam 

pelaksanaan sistem pendidikan. Atas dasar itu, Kemdikbud mencanangkan Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) secara bertahap mulai tahun 2016 melalui pendidikan.  

Nawacita ke-8 tersebut dalam implementasinya secara bersistem adalah bagaimana 

melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan 

nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan yang menempatkan 

secara proporsional aspek pendidikan seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-

nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negrara dan budi pekerti di dalam kurikulum 

pendidikan Indonesia.1  

Atas dasar amanat tersebut, Kurikulum 2013 yang baru diberlakukan beberapa waktu  

(kira-kira 3 semester) kemudian mengalami revisi dan dibakukan pemberlakuannya 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 nomor 20 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan, nomor 21 tentang Standar Isi, nomor 22 tentang Standar Proses, 

nomor 23 tentang Standar Penilaian dan 24 tahun tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar. 

A. PENDIDIKAN KARAKTER 

Pendidikan karakter pada hakikatnya merupakan proses pendidikan manusia sebagai 

agen  perubahan  berdasarkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Dalam arti tersebut, 

pendidikan karakter dapat membentuk pribadi yang bermoral dengan menciptakan struktur dan 

lingkungan masyarakat yang dapat membantu pertumbuhan moral individu. Pendidikan juga 

diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek 

kehidupan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional; ”Tujuan pendidikan nasional  adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa 

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Menjadi Jelas dalam tujuan tersebut 

terkandung makna bahwa tujuan pendidikan bukan hanya mencerdaskan bangsa, tetapi juga 

harus berbudi pekerti luhur dan berkarakter. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk 

membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri 

                                                           
*) Sebagian materi tentang pendidikan karakter telah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang 

Peran Strategis Pendidikan Sejarah dalam Pembentukan Karakter Bangsa di UNM, Oktober 2016.  

**) Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta  
1 http://nasional.kompas.com. Diunduh tanggal 5 April 2018  

http://nasional.kompas.com/
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menuju ke arah hidup yang lebih baik. Salah satu upaya untuk membentuk karakter bangsa 

yang lebih baik yaitu melalui pendidikan sejarah. 

Implikasi yang muncul dari harapan tersebut, bahwa arah tujuan pendidikan sejarah 

harus mengandung usaha meningkatkan kepekaan peserta didik untuk ikut mendukung  

kehidupan bersama yang lebih baik, yaitu melalui refleksi makna dan nilai-nilai dari peristiwa 

masa lampau yang dipelajarinya. 

Menurut Lickona, karakter berkaitan dengan konsep moral (moral knonwing), sikap 

moral (moral felling), dan perilaku moral (moral behavior). Dalam pengertian tersebut, karakter 

dapat dibentuk melalui ketiga komponen tersebut yaitu pengetahuan seseorang tentang 

kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan sebagaimana 

tergambar dalam bagan berikut yang merupakan keterkaitan antara ketiganya.  

 

 

 

Gambar 1. Keterkaitan antar komponen pembentuk karakter seseorang2 

Dalam kaitannya dengan pengertian karakter tersebut, pendidikan karakter terdiri dari 

dua kata yaitu pendidikan dan karakter. Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis dalam 

mengembangkan potensi peserta didik. Sedangkan karakter adalah nilai-nilai yang khas dari 

suatu masyarakat berupa watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari 

hasil internalisasi dari berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan dalam kehidupan 

sehari-hari dalam  berpikir,   bersikap,   dan   bertindak. Kebijakan terdiri atas sejumlah nilai, 

moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang 

lain.3  

                                                           
2 http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-karakter. Diunduh pada tanggal 14 Oktober 

2016, pk. 14.12 
3 Tim penyusun (a). Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai 

Budaya Untuk Membentuk daya Saing dan karakter Bangsa : Pengembangan Pendidikan Budaya 

dan Karakter bangsa. Jakarta : Pusat kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian 

Pendidikan Nasional, 2010, h. 5 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-karakter
http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-karakter/
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Bila dua pengertian tersebut digabung, akan menjadi pendidikan yang mengkarakterkan 

peserta didik. Lebih lanjut, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang 

mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga 

mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut 

dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, 

nasionalis, produktif dan kreatif.4 Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka pendidikan 

karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses 

pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi 

dan/atau kelompok yang unik sebagai warga negara.5  

Proses pendidikan dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.  

Dalam proses pemberdayaan dan pembudayaan di lingkungan sekolah, maka peran guru sangat 

dominan. Guru menjadi media pendidik dan sumber informasi bagi peserta didik dalam 

pembentukan sikap, memberikan ilmu pengetahuan sesuai dengan keahlian yang dimiliki serta 

keterampilan yang dibutuhkan dan/atau yang harus dikuasai peserta didik atau dalam istilah 

Kurikulum 2013 ada kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Guru juga berperan 

memberi bantuan, motivasi, dan tugas-tugas kepada peserta untuk melatih kedisiplinan dan 

memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Oleh karena itu di sekolah pada 

umumnya proses pembelajaran lebih menekankan pada kedisiplinan, tanggung jawab, dan 

ketaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku serta norma-norma yang berlaku di lingkungan 

masyarakat.  

 

1. Fungsi Pendidikan Karakter adalah : 

a. Membentuk dan mengembangkan potensi peserta didik untuk berpikiran baik, 

berhati baik, dan berperilaku baik 

b. Memperbaiki dan menguatkan peran satuan pendidikan, masyarakat, dan 

pemerintah dalam mempertanggungjawabkan potensi peserta didik yang lebih 

bermartabat 

c. Menyaring/memilih budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya 

dan karakter budaya yang bermartabat 

2. Tujuan Pendidikan Karakter, yaitu : 

a. Mengembangkan potensi hati nurani peserta didik sebagai manusia dan warga 

negara yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa 

b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan 

dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius 

c. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, 

berwawasan kebangsaan 

d. Menanamkan jiwa keteladanan, kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik 

sebagai generasi penerus bangsa 

e. Mengembangkan lingkungan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, 

penuh kreativitas, persahabatan serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi.6  

                                                           
4 Tim Penyusun (b). Pedoman Pelaksanaan pendidikan Karakter :berdasarkan pengalaman di 

satuan pendidikan rintisan. Jakarta : Puskurbuk Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian 

Pendidikan Nasional, 2011, h.4 
5 Tim Penyusun (a), op.cit., h.4 
6 Tim penyusun, 2010, op.cit.h. 4 
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Adapun nilai-nilai pendidikan karakter yang diinternalisasikan melalui pembelajaran 

adalah : 

a. Religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama 

yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. 

b. Jujur. Adalah Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

c. Toleransi. Adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

d. Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

e. Kerja keras, yaitu upaya yang sungguh-sungguh dalam melakukan suatu perbuatan 

dengan penuh tanggung jawab. 

f. Kreatif. Adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil 

baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

g. Mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

h. Demokratis, yaitu cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

i. Rasa ingin tahu. Adalah Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan 

didengar. 

j. Semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

k. Cinta tanah air, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

l. Menghargai prestasi. Adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

m. Bersahabat/Komunikatif. Adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

n. Cinta damai, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

o. Gemar membaca, yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

p. Peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

q. Peduli Sosial, Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan. 
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r. Tanggung Jawab, yaitu  sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas 

dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.7 

 

B. NILAI-NILAI KARAKTER DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH 

BERDASARKAN KURIKULUM 2013 

Dalam struktur Kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran Sejarah Indonesia yang 

merupakan bagian dari kelompok wajib A dengan jumlah 2 jam per minggu. Selain itu masih 

terdapat mata pelajaran Sejarah untuk kelas peminatan IPS pada kelompok wajib B dengan 

jumlah jam masing-masing 3 jam di kelas X, 4 jam di kelas XI dan XII.  Kedua mata pelajaran 

itu memiliki tujuan yang berbeda, Sejarah Indonesia bertujuan untuk menanamkan 

nasionalisme, cinta tanah air dan bangsa kepada siswa, sedangkan mata pelajaran Sejarah 

bertujuan untuk memberi bekal keilmuan sejarah dengan  ilmu sosial lainnya yang cukup ketika 

siswa dapat melanjutkan pendidikan ke universitas.  

Dengan demikian materi Sejarah Indonesia dan Sejarah penekanannya pun berbeda. 

Hamid Hasan menjelaskan, bahwa melalui materi pengajaran sejarah “Indonesia” peserta didik 

belajar untuk mengenal bangsa dan dirinya. Pengenalan identitas penting bagi setiap warga 

negara untuk eksistensi suatu bangsa. Bahwa identitas akan menunjukkan jati diri dan 

kelompok suatu komunitas.  Untuk itulah materi pengajaran sejarah hendaknya tidak hanya 

menceritakan suatu peristiwa yang kering sebagai suatu urutan logis satu kejadian yang diikuti 

kejadian lain, seolah-olah peristiwa itu terjadi dalam suatu ruang yang hampa nilai. Peristiwa 

sejarah harus dipenuhi dengan unsur nilai-nilai perjuangan, kegagalan, dan keberhasilan, 

kesalahan dan keunggulan, semangat yang tidak terpatahkan untuk memperjuangkan suatu 

kebenaran yang dilakukan para pelaku sejarah. Dalam kaitnya dengan itu pengajaran sejarah 

mempunyai peran penting dalam memperkuat karakter bangsa. Karena itulah materi pengajaran 

sejarah sudah selayaknya bila berubah dari materi yang kaya fakta tetapi kering nilai, menjadi 

materi yang mencakup materi yang dapat menjelaskan kenyataan kehidupan masa kini.8 

Tentu saja nilai yang diajarkan melalui pendidikan sejarah harus mendukung hakikat dari 

pendidikan karakter itu sendiri.  Penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, 

maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.  Materi pembelajaran yang 

berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada pelajaran sejarah perlu dikembangkan dan  

dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Itulah pentingnya pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter diberikan tidak 

hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata 

dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat.  

Melalui Sejarah memberikan pelajaran yang amat berharga, misalnya betapa perbedaan, 

pertentangan, konflik, dan diskusi antar golongan, antar suku dengan berbagai latar belakang 

budayanya pada saat kongres pemuda tahun 1928. Namun mereka, para pemuda, yang datang 

dari berbagai suku itu jugalah sesungguhnya yang mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang 

                                                           
7 Ibid. 
8 S.Hamid Hasan. 2010. Pendidikan Sejarah Untuk Memperkuat Pendidikan Budaya dan Karakter 

Bangsa. Makalah disampaikan dalam Musyawarah Kerja Nasional Pengajaran Sejarah. Hotel 

Kartika Wijaya. Kota Batu. Jawa Timur. 15-17 Juni 2010. 
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kemerdekaan. Oleh karena itu Pendidikan Sejarah mempunyai peran strategis dalam 

mewujudkan bangsa Indonesia akan jati dirinya. Apa yang dilakukan generasi muda dulu, apa 

yang diperjuangkan masyarakat dan bangsa Indonesia sepanjang negeri  ini ada telah memberi 

pelajaran berharga  bagi  individu agar menjadi warga bangsa Indonesia dan warga dunia yang   

bermartabat dan  bermoral. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa makna dan nilai dari sejarah 

lahir dari jejak peristiwa dan berangkat dari pertemuan dua atau banyak ide.  Pemikiran telah 

mengajarkan kita tentang apa yang manusia kerjakan akan eksistensi manusia itu sendiri. 

Namun pembelajaran sejarah bukan hanya mewariskan nilai-nilai masa lampau manusia, 

sebagaimana dikemukakan oleh Hamid Hasan bahwa tujuan pembelajaran sejarah  adalah : 

1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang 

merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini dan masa depan 

2. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan 

didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan 

3. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah 

sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau 

4. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia 

melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan 

datang 

5. Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia 

yang memiliki rasa bangga dan cinta Tanah Air yang dapat diimplementasikan dalam 

berbagai bidang kehidupan baik nacional maupun internasional.9 

Beberapa sasaran belajar sejarah dapat dikemukakan, yaitu : 

1. Sejarah membuat peka terhadap berbagai permasalahan masyarakat, seperti masalah 

politik, sosial dan ekonomi. 

2. Mengajarkan toleransi kepada peserta didik terhadap perbedaan keyakinan, kesetiaan, 

kebudayaan, gagasan dan cita-cita 

3. Mengajarkan prinsip-prinsip moral. Dalam hal ini sejarah perlu diajarkan kepada peserta 

didik agar mempunyai kesan bagaimana orang-orang besar yang demi kehormatan 

negaranya berjuang mengorbankan seluruh kekayaannya bahkan mungkin jabatannya. 

4. Memperkokoh nasionalisme, yaitu dengan menumbuhkan semangat dalam diri peserta 

didik untuk terus menerus menghidupkan prinsip keadilan dan kemanusiaan sebagai pilar 

kehidupan bangsa.10 

Pembelajaran sejarah adalah proses internalisasi nilai-nilai, makna dari peristiwa masa 

lampau, asal usul, pengalaman kolektif, kearifan serta keteladanan  pelaku sejarah. Meneladani 

sikap kearifan dan sikap bijak adalah proses pembentukan karakter dalam pembelajaran 

sejarah.11   Terlebih jika kita mempelajari Kurikulum 2013, maka dalam Kompetensi Dasar 

(KD) untuk Kompetensi Inti (KI-1) misalnya jelas dituliskan menghayati keteladanan para 

pemimpin dalam toleransi antar umat beragama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-

hari.  

                                                           
9 S. Hamid Hasan. “Mengkaji Ulang Peranan Pendidikan Sejarah SMA”, disampaikan dalam 

seminar Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, Jakarta 12 November 2010.  
10 S. K. Kochhar.  Teaching of History (Pembelajaran Sejarah).  Terjemahan.  Jakarta, Grasindo, 

2008, h. 31-36 
11 Hermanu Joebagio dalam Kata Pengantar untuk buku Model-model Pembelajaran Sejarah Di 

Sekolah Menengah” h. ix 
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Demikianlah situasi yang terjadi pada peristiwa yang kemudian melahirkan Sumpah 

Pemuda 1928.  Para pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan; Jong Java, Jong Celebes, 

Jong Ambon, Jong Sumatranen Bond dll., menyatukan tekad bersatu untuk Indonesia Merdeka 

tanpa melihat masing-masing mereka berasal dari mana dan pemeluk agama apa. Ada banyak 

lagi contoh-contoh peristiwa sejarah yang dapat dijelaskan  guru kepada peserta didik dalam 

kaitannya dengan pembentukan karakter bangsa. Tentu saja dalam hal ini  guru harus mampu 

menggali makna dan/atau nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peristiwa, yang 

disampaikan secara direct teaching maupun indirect teaching yang tetap mengacu pada 

kurikulum yang berlaku.   

Yang dimaksud dengan Penguatan Pendidikan Karakter terintegrasi dengan kurikulum 

sejarah adalah pemanfaatan momen-momen pembelajaran sejarah sebagai sarana untuk 

membentuk karakter peserta didik melalui Kompetensi Dasar (KD) yang sedang dipelajari. 

Dengan demikian, guru perlu memahami KD yang sedang diajarkan dan merefleksikan melalui 

KD tersebut nilai-nilai apa yang bisa diintegrasikan dan ditanamkan dalam diri peserta didik. 

Guru tidak perlu memaksakan KD sejarah untuk pembelajaran nilai-nilai tertentu, sebab 

integrasi KD dalam pembentukan karakter hanyalah salah satu cara yang bisa dipakai. Sejauh 

materi sejarah dalam KD memiliki muatan pembentukan karakter, guru dapat mempergunakan 

KD tersebut sebagai sarana untuk memahamkan nilai dalam diri peserta didik, baik sebagai 

pengetahuan, maupun sebagai praksis langsung nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Beberapa KD3 dan KD4  yang tertulis dalam Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2016 yang 

mengandung makna dan/atau nilai-nilai karakter sebagai berikut :  

Kelas I (SD): 

3.9.Merinci kosa kata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di 

tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa 

daerah 

4.9 Menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat untuk perkenalan diri, keluarga, 

dan orang-orang di tempat tinggalnya secara sederhana dalam bentuk lisan dan tulis  

Kelas II (SD): 

3.1Mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek (sekolah, tempat 

wisata, tempat bersejarah, dan/atau suasana pentas seni daerah) yang didengar dan dibaca 

4.1 Menjelaskan isi teks deskripsi objek (tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni 

daerah, kain tradisional, dll) yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual  

Kelas III (SD): 

3.4 Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek: apa, di mana, 

kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana 

4.4 Memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual 

dengan menggunakan aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana serta 

memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif 

Kelas IV (SD):  

3.4 Mengidentifikasi kerajaan Hindu dan/atau Buddha dan/atau Islam di lingkungan 

daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. 

4.4 Menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan/atau Buddha dan/atau Islam di 

lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. 

Kelas V (SD): 

3.4 Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan 

upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. 
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4.4 Menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya.  

Kelas VI (SD): 

3.4 Memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, 

dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. 

4.4 Menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya 

mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan 

yang sejahtera.  

Kelas VII (SMP): 

3.4 Memahami kronologi perubahan, dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa 

Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa pra-

aksara sampai masa Hindu-Buddha dan Islam.  

4.4 Menguraikan kronologi perubahan, dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa 

Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa pra-

aksara sampai masa Hindu-Buddha dan Islam. 

Kelas VIII (SMP):  

3.4 Menganalisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang (geografis, politik, 

ekonomi, pendidikan, sosial, budaya) dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat 

kebangsaan. 

4.4 Menyajikan hasil analisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang 

(geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya) dari masa penjajahan sampai 

tumbuhnya semangat kebangsaan 

Kelas IX (SMP):  

3.2 Menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya Bangsa Indonesia dalam 

menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan  

4.2 Menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya Bangsa 

Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan 

kebangsaan 

Kelas X (SMA): 

3.7 menganalisis berbagai teori tentang  proses masuknya agama dan kebudayaan Islam 

ke Indonesia 

4.7  mengolah informasi teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke 

Indonesia dengan menerapkan cara berpikir sejarah, serta mengemukakannya dalam 

bentuk tulisan 

Kelas XI (SMA): 

3.4menghargai nilai-nilai sumpah pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di 

Indonesia pada masa kini 

4.4 menyajikan langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai sumpah pemuda dan 

maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan 

dan/atau media lain 

3.6 menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan 

kemerdekaan Indonesia 

4.6 menulis sejarah tentang satu tokoh nasional dan tokoh dari daerahnya yang berjuang 

melawan penjajahan 

3.9 menganalisis peran dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai 

proklamator serta tokoh-tokoh lainnya sekitar proklamasi 
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4.9 menuliskan peran dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta serta tokoh-

tokoh lainnya sekitar proklamasi 

Kelas XII (SMA) : 

3.1 menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi 

bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, 

G-30-S/PKI 

4.1. merekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi 

bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, 

G-30-S/PKI dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah 

3.2 mengevaluasi peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam 

mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945–1965 

4.2 menuliskan peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah yang berjuang 

mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945–1965 

 
Beberapa contoh Kompetensi Dasar di atas dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai 

karakter yang akan digunakan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). Guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran sejarah terlebih 

dahulu dilakukan dengan cara  membuat fokus nilai. Guru tidak perlu menanamkan banyak 

nilai dalam pembelajaran sejarah, seperti proses pembelajaran pendidikan karakter pada  masa 

sebelum 2016 yang memasukkan 18 nilai dalam silabusnya. Guru cukup memilih satu atau dua 

nilai yang relevan diajarkan serta disesuaikan dengan isi Kompetensi Dasar yang sedang 

diajarkan. Bahkan, bila nilai yang diajarkan tidak ada dalam cakupan 18 nilai tersebut di atas, 

guru dapat memilih nilai-nilai lain yang relevan sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

Pancasila sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 

tentang Penguatan Pendidikan Karakter. 

  

C. KESIMPULAN 

Pendidikan karakter yang diintegrasikan melalui mata pelajaran di sekolah 

sesungguhnya telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia sejak tahun 2010, karena gejala 

dalam kehidupan masyarakat terutama generasi muda yang makin jauh dari karakter bangsa 

Indonesia, nasionalisme makin luntur, narkoba terus menjangkiti warga muda maupun dewasa, 

tindak kekerasan makin banyak variasinya dan sebagainya. Fenomena tersebut jika tidak segera 

diantisipasi antara lain melalui pendidikan di sekolah, maka dampaknya masyarakat Indonesia 

bukan hanya jauh dari karakter bangsa bahkan mungkin lupa akan jati dirinya. Untuk tujuan 

itulah pemerintah mengembangkan kurikulum yang kemudian disebut sebagai Kurikulum 

2013. Dalam Kurikulum 2013 inilah mata pelajaran Sejarah Indonesia menjadi penting 

diberikan kepada siswa SMA/MA/SMK, bahkan menjadi mata pelajaran wajib kelompok A. 

Melalui mata pelajaran Sejarah yang diajarkan di sekolah menjadi salah satu solusi untuk 

melakukan internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter, karena dalam peristiwa sejarah sarat 

makna dan/atau nilai-nilai karakter yang dapat diteladani, dilestarikan dan dijadikan pijakan 

bangsa Indonesia untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik.   
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PIIL PESENGGIRI : NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER 

DALAM FALSAFAH HIDUP ULUN  LAMPUNG 

Agung Priyatna 1 
Mahasiswa Magister Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta 

Suryo Ediyono 2 
Dosen Magister Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta 

Abstrak: Pendidikan karakter adalah sebuah hal yang sangat dibutuhkan ditengah 

krisis moral dan nilai-nilai budaya di era globalisasi ini. Hakikat pendidikan 

karakter dalam konteks pendidikan Indonesia ialah pendidikan yang berdasar pada 

nilai-nilai luhur yang dimiliki  bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah lahir, 

hidup, dan berkembang dalam bentuk tradisi, adat istiadat, falsafah hidup, dan lain 

sebagainya dalam kehidupan setiap suku yang ada di Indonesia; tak terkecuali ulun 

(orang atau etnis) Lampung. Falsafah hidup ulun Lampung atau yang dikenal 

sebagai Piil Pesenggiri merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai luhur yang 

menjadi dasar pendidikan karakter. Unsur-unsur Piil Pesenggiri yang meliputi 

Pesenggiri, Bejuluk Buadek, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai 

Sambayan, kesemuanya mencerminkan nilai-nilai pendidikan karakter yang 

meliputi nilai religius, jujur, disiplin, mandiri, tanggung jawab, toleransi, 

demokratis, bersahabat/komunikatif, dan peduli sosial. 

Kata kunci: Piil Pesenggiri, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter, Ulun Lampung 

Abstract: Character education is an indispensable thing in the midst of moral and 

cultural values crisis in this era of globalization. The nature of character education 

in the context of Indonesian education is an education that based on the noble 

values of the Indonesian nation. Those values have been born, lived, and developed 

in the form of traditions, customs, philosophy of life, etc. in the life of every tribe in 

Indonesia; include  ulun (people or ethnic) Lampung. The ulun Lampung’s 

philosophy of life or known as Piil Pesenggiri is one of the embodiments of noble 

values that became the basis of character education. The elements of Piil 

Pesenggiri which include Pesenggiri, Bejuluk Buadek, Nemu Nyimah, Nengah 

Nyappur and Sakai Sambayan, reflect the values of character education that 

include values of religious, honest, disciplined, independent, responsibility, 

tolerance, democratic, friendly / communicative, and social care. 

Key Words: Piil Pesenggiri, Values of Character Education, Ulun Lampung 

Kurun waktu beberapa tahun terakhir masalah pendidikan karakter semakin santer 

didengungkan. Para pembuat kebijakan dan pegiat pendidikan pun terus bekerja keras 

menggalakan pendidikan karakter disetiap satuan dan tingkatan pendidikan mulai dari 

pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Kebijakan-kebijakan baru dibuat, kurikulum 

diganti, muatan-muatan dalam pelajaran ditambah, dan nilai-nilai pendidikan karakter pun 

wajib disisipkan dalam setiap proses pembelajaran. Hal tersebut tentu bukanlah sesuatu yang 

mengagetkan bila melihat realita degradasi moral yang terjadi di era globalisasi seperti saat ini.  

Dewasa ini, ditengah kencangnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi, nilai-

nilai budaya dan karakter bangsa pun semakin terkikis dan pudar. Kasus-kasus kejahatan pun 

setiap hari menghiasi headline di seluruh media massa. Korupsi, narkoba, seks bebas, seakan 

telah menggurita dan membudaya dikalangan masyarakat Indonesia. Dunia pendidikan pun tak 
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kalah ketinggalan; mencontek, tawuran antar pelajar, kekerasan ataupun bullying, sampai 

dengan kasus siswa membunuh guru pun terjadi. Apabila itu semua terus terjadi tentu akan 

berdampak sangat buruk terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia, sebagaimana apa 

yang diungkapkan oleh Lickona (1992:32) bahwa terdapat 10 (sepuluh) tanda dari perilaku 

manusia yang menunjukan arah kehancuran suatu bangsa yaitu: 1) meningkatnya kekerasan 

dikalangan remaja; 2).ketidakjujuran yang membudaya; 3) semakin tingginya rasa tidak hormat 

kepada orang tua, guru dan figur pemimpin; 4) pengaruh peer group terhadap tindakan 

kekerasan; 5) meningkatnya kecurigaan dan kebencian; 6) penggunaan bahasa yang 

memburuk; 7) penurunan etos kerja; 8) menurunnya rasa tanggungjawab individu dan warga 

negara; 9) meningginya perilaku merusak diri, dan 10) semakin kaburnya pedoman moral. 

Kasus-kasus di atas diperparah dengan fakta bahwa perilaku-perilaku merusak tersebut 

justru banyak dilakukan oleh orang yang berpendidikan (terdidik). Hal tersebut tentu 

mengindikasikan bahwa ada yang tidak benar dengan sistem pendidikan Indonesia saat ini. 

Jelas bahwa pendidikan yang ada saat ini terbukti belum mampu membentuk karakter yang 

baik dari setiap peserta didiknya. Salah satu penyebabnya adalah bahwa sistem pendidikan saat 

ini cenderung hanya berorientasi pada ranah ‘kognitif’. Pendidikan seolah cenderung men-

Tuhankan skor/nilai dan mengabaikan aspek lain terutama pembentukan karakter peserta didik. 

Tentu hal tersebut sangat bertolak belakang dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang 

ingin dicapai sebagaimana dijelaskan dalam Pasal I Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional Tahun 2003, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan 

potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia.  

Tujuan pendidikan nasional di atas tentu menunjukkan tentang betapa pentingnya sebuah 

pendidikan karakter. Tanpa pendidikan karakter tentu peserta didik tidak akan dapat 

mengembangkan kepribadiannya dan tidak akan bisa menjadi sosok ber-akhlak mulia. Amanah 

dari UU Sisdiknas tersebut di atas adalah dimaksudkan agar pendidikan tidak hanya 

membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, 

sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter 

yang bernafaskan nilai-nilai luhur bangsa serta agama (Wibowo, 2012:19).  

Di dalam pelaksanaan pendidikan karakter, nilai-nilai luhur bangsa dan agama menjadi 

penting, dimana nilai-nilai tersebutlah yang menjadi dasar dari pendidikan karakter itu sendiri. 

Begitu banyak nilai-nilai luhur yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat Indonesia. Bahkan 

setiap suku yang ada di Indonesia tentu memilikinya baik dalam adat istiadat, tradisi, falsafah 

hidup, dan lain sebagainya, tak terkecuali ulun (orang atau etnis) Lampung. Ulun Lampung 

memiliki falsafah hidup yang bernama Piil Pesenggiri, dimana dalam falsafah hidup tersebut 

terkandung nilai-nilai luhur yang lahir dari perjalanan hidup ulun Lampung itu sendiri. Nilai-

nilai itupun terus hidup dalam masyarakat hingga saat ini, dan menjadi pedoman dalam 

kehidupan ulun  Lampung. Nilai-nilai luhur itulah yang kemudian menjadi nilai pendidikan 

karakter dalam masyarakat, yang dalam perjalanannya kemudian membentuk dan mencetak 

karakter dari masyarakat tersebut.  

Nilai-nilai luhur yang telah ada, yang telah lahir, hidup dan berkembang dalam 

masyarakat itulah yang seharusnya dijadikan dasar dalam pelaksanaan pendidikan karakter. 

Nilai-nilai luhur tersebut haruslah dapat diintegrasikan dalam proses pendidikan. Sehingga 

dalam aplikasinya, nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam pembelajaran, dengan 

tujuan melahirkan generasi bangsa yang memiliki karakter bernafaskan nilai-nilai luhur bangsa 

serta agama.  
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PIIL PESENGGIRI : FALSAFAH HIDUP ULUN LAMPUNG 

Setiap suku bangsa ataupun etnis tentu memiliki sebuah falsafah ataupun pandangan 

hidup yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari pengalaman hidup masyarakat suku bangsa 

tersebut. Djajasudarma dkk (1997: 13) menyatakan bahwa sistem nilai begitu kuat meresap dan 

merekat di dalam jiwa masyarakat sehingga sulit diganti atau diubah dalam waktu singkat. 

Nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat tersebut kemudian terinternalisasi dan meresap 

dalam setiap karakter dan perilaku sebuah masyarakat yang kemudian dapat berkembang 

menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan. Hal tersebut tentu juga berlaku bagi ulun (orang 

atau etnis) Lampung, dimana nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat kemudian 

bertransformasi menjadi sebuah falsafah hidup yang kemudian dikenal sebagai Piil Pesenggiri. 

Haryadi Fachruddin (1996: 3) menyatakan bahwa Piil Pesenggiri adalah butir-butir 

falsafah yang bersumber dari kitab-kitab adat yang dianut oleh ulun Lampung, antara lain yaitu 

kitab Kuntara Rajaniti, Cempala dan Keterem. Menurut Hilman Hadikusuma (1990:119),  

Istilah Piil Pesenggiri kemungkinan berasal dari ”Piil” dalam bahasa Arab yang berarti 

perbuatan atau perangai dan kata ”Pesenggiri” yaitu pahlawan perlawanan rakyat Bali 

Utara terhadap serangan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Arya Damar, dengan 

demikian Piil Pesenggiri berarti perangai yang tidak mau mundur terhadap tindakan 

kekerasan, yang lebih-lebih menyangkut tersinggungnya nama baik keturunan atau 

kehormatan pribadi dan kerabat.  

 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Piil Pesenggiri adalah 

merupakan sebuah falsafah hidup ulun Lampung yang berkaitan dengan harga diri, yang 

tercermin dari sikap dan perilaku yang senantiasa menjaga nama baik, harkat, dan martabat 

pribadi maupun anggota keluarga. 

Piil Pesenggiri memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung dan menjadi unsur 

penyusunnya. Menurut Fachruddin (1996), Piil Pesenggiri memuat beberapa unsur yang saling 

terintegrasi, yakni (i) Pesenggiri (harga diri), (ii) Bejuluk Beadek (bernama/bergelar) (iii) Nemui 

Nyimah (memiliki sifat keterbukaan dan memberi penghormatan kepada siapa saja), (iv) 

Nengah Nyappor (kemampuan beradaptasi), dan (v) Sakai Sambayan (mengandung, bentuk 

kepedulian, welas asih, dan dermawan). Senada dengan hal tersebut menurut Hadikusuma 

(1990:15),  

Orang Lampung mewarisi sifat perilaku dan pandangan hidup yang disebut Piil 

Pesinggiri yang berunsurkan sebagai berikut: 

1. Pesinggiri, mengandung arti pantang mundur tidak mau kalah dalam sikap tindak dan 

perilaku; 

2. Juluk Adek, mengandung arti suka dengan nama baik dan gelar yang terhormat; 

3.  Nemui Nyimah, mengandung arti suka menerima dan memberi dalam suasana suka 

dan duka;  

4. Nengah Nyappur, mengandung arti suka bergaul dan bermusyawarah dalam 

menyelesaikan suatu masalah;  

5. Sakai Sambayan, mengandung arti suka menolong dan bergotong royong dalam 

hubungan kekerabatan dan ketetanggaan. 

Unsur-unsur tersebut adalah merupakan dasar dari nilai-nilai yang terdapat dalam Piil 

Pesenggiri yang kemudian menjadi sebuah pedoman hidup bagi ulun Lampung. Nilai-nilai 

itulah yang kemudian terinternalisasi dalam kehidupan masayarakat ulun Lampung menjadi 

sebuah nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai  tersebut dihayati, dilaksanakan, dan dijadikan 
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pedoman dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk perangai, sifat, perilaku, dan 

karakter dari ulun Lampung tersebut.   

PENDIDIKAN KARAKTER 

Pendidikan karakter adalah sebuah hal yang sangat dibutuhkan di era globalisasi seperti 

saat ini. Melihat realita dunia saat ini, krisis moral dan identitas bangsa jelas tengah melanda 

bangsa Indonesia. Lunturnya nilai-nilai luhur bangsa mempengaruhi jalannya tatanan 

kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berangkat dari hal tersebut, maka pendidikan 

karakter sangat dibutuhkan guna memperbaiki moral, sikap dan perilaku yang termanifestasi 

dalam karakter yang kini cenderung bersifat negatif. 

Di dalam kebijakan nasional telah ditegaskan bahwa pembangunan karakter bangsa 

merupakan kebutuhan asasi dalam proses bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semenjak 

proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, para founding fathers bangsa ini telah 

menyadari bahwa salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah masalah 

pembangunan karakter (nation and character building). Setelah sekian lama semenjak 

proklamasi, pada tahun 2003 barulah usaha tersebut dapat dijewantahkan dalam bentuk undang-

undang yaitu UU Sisdiknas Tahun 2003, dimana dalam undang-undang tersebut dengan jelas 

dipaparkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta 

didik tidak hanya untuk memiliki kecerdasan dalam ranah kognitif, tapi juga untuk 

mengembangkan kepribadian dan akhlak mulia yang merupakan pewujudan dari sebuah 

pendidikan karakter.  

Menurut Samani dan Haryanto (2013:44) pendidikan karakter dapat didefinisikan 

sebagai pendidikan yang mengembangkan karakter yang mulia dari peserta didik dengan 

mempraktikkan dan mengajarkan nilai-nilai moral dan pengambilan keputusan yang beradab 

dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun hubungannya dengan Tuhan. Sementara 

itu menurut Mulyasa (2012:3), pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah 

benar atau salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan (habit) tentang hal-hal baik dalam 

kehidupan, sehinggga anak/peserta didik memiliki kesadaran, dan pemahaman yang tinggi, 

serta kepedulian dan komitmen  untuk menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kedua definisi tersebut menyiratkan bahwa poin penting dari pendidikan karakter bukan hanya 

pada pengajaran tentang hal-hal baik dan nilai-nilai moral, akan tetapi lebih pada pembentukan 

kesadaran dan komitmen untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Nilai-nilai yang ditanamkan dan menjadi dasar dalam dan dari pendidikan karakter di 

Indonesia adalah bersumber dari nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurut 

Asmani (2012:32), hakikat pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah 

pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, yang 

bertujuan membina kepribadian generasi muda. Hal tersebut sesuai dengan amanah dari UU 

Sisdiknas Tahun 2003 yang mana pendidikan nasional bertujuan tidak hanya untuk melahirkan 

generasi yang cerdas, tapi juga generasi yang memiliki karakter yang bernafaskan nilai-nilai 

luhur bangsa dan agama. Lebih lanjut, nilai-nilai luhur bangsa tersebut dapat terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma hukum, tata 

karma, budaya, dan adat istiadat (Sudrajat, dalam Asmani 2012:35). Nilai-nilai yang telah ada 

dalam kehidupan masyarakat, yang dimiliki oleh setiap suku di Indonesia, yang nilai tersebut 
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hidup dan terinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan, secara ringkas meliputi nilai-nilai 

sebagai berikut : 

 

Tabel Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter Bangsa 

No. NILAI DESKRIPSI 

1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama  yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. 

2.  Jujur Sikap dan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3 Toleransi Sikap dan  tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

4 Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan 

dan peraturan. 

5 Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya. 

6 Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru 

dari  sesuatu yang telah dimiliki. 

7 Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

8 Demokratis Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama  hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain. 

9 Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam 

dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

10 Semangat 

Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

11 Cinta Tanah Air Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, 

dan penghargaan  yang tinggi terhadap bahasa,  lingkungan fisik, sosial, 

budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

12 Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan 

orang lain. 

13 Bersahabat / 

Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja 

sama dengan orang lain. 

14 Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang 

dan aman atas kehadiran dirinya. 

15 Gemar Membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16 Peduli Lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17 Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

18 Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, 

yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan 

(alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

Sumber : Kemendiknas (2010:9-10) 

 

Nilai-nilai itulah yang kemudian harus diintegrasikan dalam sebuah pendidikan karakter 

demi menciptakan generasi yang memiliki karakter yang bernafaskan nilai-nilai luhur bangsa 

dan agama. 
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NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PIIL PESENGGIRI 

Pendidikan karakter dalam konteks pendidikan Indonesia pada hakikatnya merupakan 

pendidikan dan penanaman nilai yang berdasar pada nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa 

Indonesia. Nilai-nilai tersebut lahir dan hidup dalam kehidupan setiap suku yang ada di 

Indonesia baik dalam wujud tradisi, adat istiadat, falsafah hidup, dan lain sebagainya. Tak 

terkecuali ulun (orang atau etnis) Lampung. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, ulun  

Lampung memiliki sebuah falsafah hidup yang bernama Piil Pesenggiri, yang di dalamnya 

terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup bagi ulun Lampung. Nilai-nilai 

tersebut juga lah yang  kemudian menjadi dasar bagi pendidikan karakter dalam masyarakat 

ulun Lampung yang membentuk dan mencetak karakter dari ulun Lampung itu sendiri.  

Unsur-unsur yang ada dalam Piil Pesenggiri antara lain yaitu Pesenggiri (menjaga harga 

diri, harkat dan martabat); Bejuluk Buadek (memiliki nama baik/gelar adat/gelar terhormat); 

Nemui Nyimah (terbuka dan menghormati orang lain); Nengah Nyappur (suka bergaul/hidup 

bermasyarakat); dan Sakai Sambayan (dermawan/suka menolong). Setiap unsur tersebut pada 

hakikatnya memiliki ataupun mencerminkan nilai-nilai pendidikan karakter sebagaimana 

dijelaskan dalam tabel nilai pendidikan karakter bangsa menurut Kemendiknas yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Nilai-nilai pendidikan karakter dalam unsur-unsur Piil Pesenggiri 

tersebut antara lain yaitu : 

1. Pesenggiri  

Pesenggiri atau yang secara singkat dimaknai sebagai prinsip untuk senantiasa menjaga 

harga diri, harkat, dan martabat baik pribadi maupun keluarga. Prinsip Pesenggiri dilihat 

dari perspektif pendidikan karakter dalam hal ini mengajarkan nilai karakter religius, jujur, 

disiplin, dan mandiri. Pertama, nilai religius; Seseorang yang dengan teguh menjaga 

harkat dan martabatnya tentu tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar syari’at 

agama karena dia mengerti kedudukannya sebagai seorang hamba haruslah taat kepada 

setiap perintah Allah swt agar dapat meninggikan derajatnnya, serta menjauhi segala 

larangan-Nya agar Allah swt tidak menghinakannya baik di dunia maupun di akhirat. 

Kedua, jujur; Seseorang yang senantiasa menjaga harga dirinya tentu akan selalu betindak 

jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan, karena dengan perilaku tidak jujur tentu 

dapat mempermalukan dirinya sendiri maupun keluarga. Ketiga, disiplin; Orang yang 

memiliki harga diri tentu akan senantiasa patuh kepada peraturan yang berlaku dan tidak 

akan melakukan hal yang dapat mempermalukan diri dengan melanggar peraturan-

peraturan yang berlaku. Keempat, mandiri; Seseorang dengan harga diri yang tinggi tentu 

akan malu bila harus bergantung pada orang lain, maka dari itu dia akan senantiasa 

berusaha untuk menjadi insan yang mandiri. 

2. Bejuluk Buadek 

Bejuluk Buadek dapat diartikan memiliki nama baik/gelar adat/gelar terhormat. Di dalam 

masyarakat ulun Lampung masih berlaku prinsip ‘nama atau gelar adat’ yang menjadi 

identitas kesukuan ataupun strata sosial. Jika dilihat dari perspektif pendidikan karakter, 

prinsip Bejuluk Buadek ini mengajarkan tentang nilai karakter ‘tanggung jawab’ yang 

mana setiap nama atau gelar adat yang diterima tersebut adalah merupakan sebuah 

tanggung jawab karena memiliki beban moral membawa identitas suku, marga ataupun 

keluarga.  

3. Nemui Nyimah 

Nemui Nyimah adalah sebuah prinsip perilaku ataupun sifat ‘terbuka dan 

menghormati orang lain’. Prinsip Nemui Nyimah  mengajarkan nilai-nilai karakter 
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toleransi dan demokratis. Nemui Nyimah  mengajarkan manusia untuk memiliki 

sifat terbuka, menerima dan menghormati orang lain tanpa memandang status 

social, suku, ras, agama ataupun golongan. Hal tersebut tentu dengan sangat jelas 

mengajarkan tentang karakter ‘tolerasi’ dalam kehidupan bermasyarakat. Selain 

itu prinsip Nemui Nyimah juga mengajarkan untuk senantiasa berfikir, bersikap, 

dan bertindak yang menilai sama  hak dan kewajiban dirinya dan orang lain, yang 

mana hal tersebut adalah cerminan dari nilai karakter ‘demokratis’.  

4. Nengah Nyappur 

Nengah Nyappur secara singkat dapat diartikan sebagai prinsip prilaku ataupun sifat suka 

bergaul dan hidup bermasyarakat. Nengah Nyappur mengajarkan manusia untuk 

senantiasa bermasyarakat, berkomunikasi dengan orang lain dan bergaul dengan sesama, 

serta tak lupa mengajarkan kerjasama. Hal tersebut menunjukkan bahwa Nengah Nyappur 

mencerminkan nilai karakter bersahabat atau komunikatif. 

5. Sakai Sambayan 

Sakai Sambayan  adalah sebuah prinsip perilaku welas asih, dermawan dan suka 

menolong. Prinsip Sakai Sambayan mengajarkan manusia untuk senantiasa berbuat baik 

dan menolong orang lain. Hal tersebut tentu sangat sesuai dengan pencerminana nilai 

karakter peduli sosial yang mengajarkan untuk selalu memberi bantuan pada orang lain 

dan masyarakat yang membutuhkan. 

Nilai-nilai tersebut telah lama menjadi bagian dari pendidikan karakter dalam 

masyarakat ulun Lampung. Sudah seharusnyalah nilai-nilai tersebut diintegrasikan dalam 

pendidikan karakter di sekolah utamanya bagi masyarakat Lampung itu sendiri karena nilai-

nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam Piil Pesenggiri tersebut sangatlah relevan 

dengan konteks pendidikan karakter di Indonesia. 

 
KESIMPULAN  

Berdasarkan ulasan dan analisa yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Piil Pesenggiri adalah merupakan salah satu perwujudan  nilai-nilai luhur yang menjadi dasar 

dari pendidikan karakter di Indonesia. Piil Pesenggiri  yang merupakan falsafah hidup ulun 

(orang atau etnis) Lampung melalui unsur-unsurnya yaitu Pesenggiri (menjaga harga diri, 

harkat dan martabat); Bejuluk Buadek (memiliki nama baik/gelar adat/gelar terhormat); Nemui 

Nyimah (terbuka dan menghormati orang lain); Nengah Nyappur (suka bergaul/hidup 

bermasyarakat); dan Sakai Sambayan (dermawan/suka menolong),  telah mengajarkan 

berbagai nilai pendidikan karakter yang meliputi nilai religius, jujur, disiplin, mandiri, tanggung 

jawab, toleransi, demokratis, bersahabat/komunikatif, dan peduli sosial.  

Nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam Piil Pesenggiri sangatlah relevan 

dengan konteks pendidikan karakter di Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah merupakan bagian 

dari dasar pendidikan karakter itu sendiri. Sebagai implementasi, nilai-nilai luhur yang ada 

tersebut haruslah diintegrasikan dalam pelaksanaan pendidikan karakter demi melahirkan 

generasi bangsa yang tidak hanya cerdas tapi juga berkarakter nilai-nilai luhur bangsa dan 

agama.  
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LINGKUNGAN PENDIDIKAN: PERAN KELUARGA DALAM 

MENCAPAI TUJUAN PENDIDIKAN BERKARAKTER 

Akhmad Saidillah 
Pascasarjana Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang 

Abstrak: Tujuan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya menciptakan 

lingkungan belajar. Salah satu lingkungan belajar agar tercapainya tujuan 

pendidikan adalah lingkungan keluarga. Lingkungan pendidikan dapat membantu 

peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya baik 

lingkungan fisik, sosial dan budaya terutama berbagai sumber daya pendidikan 

yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara optimal. Hasil yang 

diharapkan dari kajian ini adalah keluarga sebagai salah satu faktor pendukung 

dalam lingkungan pendidikan agar bisa memotivasi peserta didik dalam proses 

pembelajaran, terutama pendidikan dan pembelajaran diluar lingkungan sekolah 

dan peserta didik bisa semakin semangat dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan yang 

berkarakter. 

Kata kunci: Lingkungan pendidikan, keluarga dalam pendidikan, tujuan 

pendidikan berkarakter 

Abstrac: The purpose of education can not be separated from the effort to create a 

learning environment. One of the learning environment in order to achieve the goal 

of education is the family environment. Educational environment can help learners 

in interacting with various surrounding environment both physical, social and 

cultural environment especially the various educational resources available in 

order to achieve optimal educational goals. The expected result of this study is the 

family as one of the supporting factors in the educational environment in order to 

motivate learners in the learning process, especially education and learning 

outside the school environment and learners can be more spirit in the learning 

process to improve the quality of education in order to achieve the goal of 

education character. 

Key words: Educational environment, family in education, educational objectives 

are characterized 

Manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. 

Pengalaman itu terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik 

maupun lingkungan sosial manusia secara efisien dan efektif itulah yang disebut dengan 

pendidikan. Seperti diketahui, lingkungan pendidikan pertama dan utama adalah keluarga. 

Makin bertambah usia seseorang , peranan lingkungan pendidikan lainnya (yakni sekolah dan 

masyarakat) semakin penting meskipun pengaruh lingkungan keluarga masih tetap berlanjut. 

Menurut Sartain (ahli psikologi Amerika), yang dimaksud lingkungan meliputi kondisi dan 

alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, 

perkembangan atau life processes. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap 

kedewasaan anak didik, namun merupakan faktor yang sangat menentukan yaitu pengaruhnya 

yang sangat besar terhadap anak didik, sebab bagaimanapun anak tinggal dalam satu 

lingkungan yang disadari atau tidak pasti akan mempengaruhi anak. Pada dasarnya lingkungan 

mencakup lingkungan fisik, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial. Lingkungan atau 

tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan 
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masyarakat. Sebab bagaimanapun bila berbicara tentang lembaga pendidikan sebagai wadah 

berlangsungnya pendidikan, maka tentunya akan menyangkut masalah lingkungan dimana 

pendidikan tersebut dilaksanakan. Lingkungan (environment) merupakan salah satu 

unsur/komponen pendidikan. Lingkungan itu bermacam-macam yang satu dengan yang lain 

saling pengaruh-mempengaruhi berdasarkan fungsinya masing-masing dan kelancaran proses 

dan hasil pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah upaya yang memang secara sadar 

terencana yang dilakukan melalui proses untuk mengembangkan potensi dasar secara jasmani 

dan rohani agar bisa menggapai segala tujuan. Sebagaimana pendidikan umumnya, kita 

mengetahui bahwa pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan 

manusia, baik dalam lingkungan keluarga yaitu orang tua sebagai pendidik di dalam keluarga 

dan guru di lingkungan sekolah. Lingkungan pendidikan adalah lingkungan yang berpengaruh 

terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai berbagai lingkungan tempat 

berlangsungnya proses pendidikan, yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. (Zahraa 

Kanzakie Hungvien, 2012).  

 

METODE PENELITIAN 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif sehingga 

menghasilkan data deskriptif mengenai lingkungan pendidikan: peran keluarga dalam 

mencapai tujuan pendidikan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lingkungan Pendidikan 

Berbicara tentang  mewujudkan tujuan pendidikan, tidak dapat dilepaskan dari upaya 

menciptakan lingkungan belajar,  diantaranya  mencakup: (a)  lingkungan fisik, seperti: 

bangunan sekolah, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang 

BK, taman sekolah dan lingkungan fisik lainnya; dan (b) lingkungan sosio-psikologis (iklim 

dan budaya belajar/akademik), seperti: komitmen, kerja sama, ekspektasi prestasi, kreativitas, 

toleransi, kenyamanan, kebahagiaan dan aspek-aspek sosio–emosional lainnya, yang 

memungkinkan peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar. Baik lingkungan  fisik maupun 

lingkungan sosio-psikologis, keduanya didesain agar peserta didik dapat secara 

aktif  mengembangkan segenap potensinya. Sejalan dengan pendapat Hasbullah 

(2003), lingkungan pendidikan mencakup: 1. Tempat (lingkungan fisik ), keadaan iklim, 

keadaan tanah, keadaan alam. 2. Kebudayaan (lingkungan budaya ) dengan warisan budaya 

tertentu seperti bahasa seni ekonomi, ilmu pengetahuan, pedagang hidup dan pedagang 

keagamaan; dan, 3. Kelompok hidup bersama (lingkungan sosial atau masyarakat) keluarga, 

kelompok bermain, desa perkumpulan dan lainnya. Lingkungan pendidikan memiliki pengaruh 

yang berbeda-beda terhadap peserta didik .perbedaan pengaruh tersebut tergantung jenis 

lingkungan pendidikan tempat peserta didik terlibat didalamnya. Hal ini karena msing-masing 

jenis lingkungan pendidikan memiliki situasi sosial yang berbeda-beda. Situasi sosial yang 

dimaksud meliputi faktor perencanaan, sarana dan sistem pendidikan pada masing-masing jenis 

lingkungan. Intensitas pengaruh lingkungan terhadap peserta didik tergantung sejauh mana 

lingkungan mampu memahami dan memberikan fasilitas terhadap kebutuhan pendidikan 

peserta didik.  

Fungsi Lingkungan Pendidikan 
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Fungsi pertama lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam 

berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya baik lingkungan fisik, sosial dan budaya 

terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan 

secara optimal. Penataan lingkungan pendidikan ini terutama dimaksudkan agar proses 

pendidikan dapat berkembang efesiaen dan efektif. Perkembangan manusia dari interaksinya 

dengan lingkungan sekitar akan berjalan secara alamiah, tetapi perkembangan tersebut tidak 

sepenuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan atau bahkan menyimpang darinya. Oleh karena 

itu diperlukan usaha sadar untuk mengatur dan mengendalikan lingkungan sedemikian rupa 

agar mempunyai orentasi pada tujuan-tujuan pendidikan. Fungsi kedua lingkungan 

pendidikan adalah mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta 

mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Hal ini karena masyarakat akan 

berfungsi dengan baik jika setiap individu belajar berbagai hal, baik pola tingkah laku umum 

maupun peranan yang berbeda-beda. Dalam menjalankan kedua fungsinya, lingkungan 

pendidikan haruslah digambarkan sebagai kesatuan yang utuh di antara berbagai ragam 

bentuknya. Untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara menyeluruh masing-masing 

lingkungan mempunyai andil dalam mencapainya (Tirtahardjha, 2004).  

Ragam Bentuk Lingkungan Keluarga 

Lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara 

langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan ada yang bersifat sosial 

dan material. Lingkungan pendidikan secara garis besarnya oleh Ki Hajar Dewantoro dibagi 

menjadi tiga yang disebut dengan Tri Pusat Pendidikan, yaitu keluarga, sekolah dan 

masyarakat, hal itu sejalan yang dinyatakan oleh Langeveld bahwa yang bertanggung jawab 

dalam pendidikan adalah keluarga,sekolah dan masyarakat (Tirtahardjha,2004).  

Pendidikan dalam Lingkungan Keluarga ( Lingkungan Pendidikan Informal).  

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak yang memberikan 

sumbangan bagi perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik dalam kehidupannya. 

Melalui interaksi dalam keluarga, anak tidak hanya mengidentifikasi diri dengan orang tuanya, 

melaikan juga mengidentifikasikan (mensatupadukan) diri dengan kehidupan masyarakat dan 

alam sekitarnya. Pendidikan dalam lingkungan keluarga dimulai sejak anak lahir ke dunia dari 

kandungan ibunya, dan berhenti apabila sang anak meninggalkan keluarga asal untuk 

mendirikan keluarga baru. 

Keluarga sebagai lembaga pendidikan mempunyai peranan penting dalam membentuk 

generasi muda. Keluarga disebut pula sebagai lembaga pendidikan informal. Pendidikan 

informal adalah kegiatan pendidikan yang tidak diorganisasikan sacara struktural dan tidak 

mengenal sama sekali penjenjangan kronologis menurut tingkatan umum maupun tingkatan 

keterampilan dan pengetahuan. Persyaratan credential tidak dipakai oleh karena itu tidak ada 

credential yang dihakkan oleh penerima maupun yang diwajibkan dari pemberi pendidikan. 

(Azra,1998).Keluarga secara umum merupakan suatu lembaga yang terdiri atas suami istri dan 

anak-anaknya yang belum menikah, hidup dalam sebuah kesatuan kelompok berdasarkan 

ikatan tertentu. 

Secara etimologi, menurut Ki Hajar Dewantoro (Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati.1991) 

Kata keluarga berasal dari kata kawula dan warga. Kawula berarti “Abdi”, yakni hamba 

dan Warga berarti “anggota”. Secara abdi dalam keluarga wajiblah seseorang menyerahkan 

segala kepentingan-kepentingannya kepada keluarga. Apabila ditinjau dari sosiologi, keluarga 

merupakan bentuk masyarakat  kecil yang terdiri dari beberapa individu yang terikat oleh suatu 

keturunan yakni kesatuan anatar ayah-ibu-anak, merupakan kesatuan terkecil dari bentuk 
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kesatuan masyarakat. Ditinjau dari sudut pandang pedagogis, ciri khas suatu lembaga adalah 

bahwa keluarga itu adalah merupakan suatu persekutuan hidup yang dijalani rasa kasih sayang 

diantara dua jenis manusia, yang bermaksud untuk saling meyempurnakan diri, terkandung juga 

kedudukan dan fungsi sebagai orang tua. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu keluarga dapat 

dikatakan keluarga lengkap apabila keluarga tersebut terdiri atas ayah, ibu dan anak. Dari ketiga 

pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga tercipta karena adanya ikatan antara 

ayah,ibu dan anak sehingga terjalin rasa kasih sayang.  

Fungsi Keluarga  

Keluarga berfungsi untuk membekali setiap anggota keluarganya agar dapat hidup sesuai 

dengan tuntutan nilai-nilai agama, pribadi, dan lingkungan. Demi perkembangan dan 

pendidikan anak, keluarga harus melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik dan seimbang. 

M.I Soelaeman (1994) mengemukakan beberapa fungsi kelurga yaitu :  

a. Fungsi Edukasi 

Keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi anak-anaknya agar 

menjadi manusia yang sehat, tangguh, maju dan mandiri sesuai dengan tuntunan perkembangan 

waktu.  

b. Fungsi Sosialisasi 

Keluarga mempersiapkan anak sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna 

kehidupan di masyarakatnya.  

c. Fungsi Proteksi 

Keluarga sebagai tempat memperoleh rasa aman, nyaman, damai dan tenteram bagi 

seluruh anggota keluarga.  

d. Fungsi Afeksi 

Keluarga sebagai tempat untuk menumbuhkembangkan rasa cinta dan kasih sayang 

antara sesama anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.  

e. Fungsi Religius 

Keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak kepada kehidupan 

beragama dengan menciptakan iklim keluarga yang religius sehingga dapat dihayati oleh 

keluarganya 

f. Fungsi Ekonomi 

Meliputi pencarian nafkah, perencanaan, serta pemanfaatan dan pembelajarannya.  

g. Fungsi Rekreasi 

Keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah, ceria, hangat 

dan penuh semangat.  

h. Fungsi Biologis 

Keluarga sebagai wahana menyalurkan reproduksi sehat bagi semua anggota 

keluarganya.  

Peranan Anggota Keluarga dalam Pendidikan Anak.  

Setiap anggota keluarga keluarga memiliki peranan tertentu sesuai dengan 

kedudukannya. Mengenai peranan anggota-anggota keluarga dalam pendidikan anak dapat 

diuraikan sebagai berikut :  

a.  Peranan Ibu 

Ibu memegang peranan penting dalam mendidik anak-anaknya. Sejak dilahirkan ibulah 

yang selalu disampingnya, memberi makan, minum mengganti pakaian dan sebagainya. Oleh 

karena itu kebanyakan anaka lebih cinta kepada ibunya dari pada anggota keluarga lainnya. Ibu 

dalam keluarga merupakan orang pertama kali berinteraksi dengan anaknya, ia merupakan 
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orang pertama kali dikenal anaknya. Dari seorang ibu diharapkan ia mengahdapi anaknya 

dengan penuh kasih sayang, sehingga dikatakan bahwa “ ibu berperan sebagai lambang kasih 

sayang”.  

Ngalim Purwanto (2004:82) mengatakan bahwa sesuai dengan fungsi serta tanggung 

jawabnya sebagai anggota keluarga, dapat dijelaskan bahwa peranan ibu dalam pendidikan 

anak-anaknya adalah sebagai berikut : 1) Sumber dan pemberi rasa kasih sayang, 2). Pengasuh 

dan pemelihara. 3). Tempat mencurahkan isi hati, 4). Pengatur dalam kehidupan berumah 

tangga, 5). Pembimbing hubungan pribadi, dan 6). Pendidik dalam segi-segi emosional.  

b. Peranan Ayah 

Di samping ibu, ayah pun mempunyai peranan yang tidak kalah pentinya terhadap 

pembentukan keperbadian anak. Anak memendang ayahnya sebagai orang yang gagah, paling 

berani, paling perkasa. Kegiatan yang dilakukan ayah dalam pekerjaan sahari-hari sangat 

berpangaruh besar kepada anak-anaknya. 

Menurut ngalim purwanto (2004 : 83) peranan ayah dalam pendidikan anak-anaknya 

adalah sebagai berikut : 1). Sumber kukuasaan dalam keluarga, 2). Penghubung intern antara 

keluarga dengan masyarakan atau dunia luar, 3). Pemberi rasa aman bagi seluruh anggota 

keluarga, 4). Pelindung terhadap ancaman dari luar, 5). Hakim atau yang mengadili jika terjadi 

perselisihan, dan 6). Pendidik dalam segi-segi rasional. 

Jadi seorang ayah hendaknya memiliki kesadaran bahwa ia turut bertanggung jawab 

dalam penjagaan, perawatan, dan pemeliharaan serta pendidikan anak-anaknya itu bersama 

dengan seorang ibu.  

Karakteristik Lingkungan Pendidikan Informal (Keluarga)  

Lingkungan pendidikan keluarga tergolong jalur pendidikan informal, adapun 

karakteristinya antara lain (a). Tujuan pendidikannya lebih menekankan pada pengembangan 

karakter. (b). Peserta didiknya bersifat heterogen. (c). Isi pendidikannya tidak terprogram secara 

formal/ tidak ada kurikulum tertulis. (d). Tidak berjenjang. (e). Waktu pendidikannya tidak 

terjadwal secara ketat, relatif lama. (f). Cara pelaksanaan pendidikan bersifat wajar (g). Evalusai 

pendidikan tidak sistematis dan insidental.(h).Credential tidak ada dan tidak penting. 

 

KELUARGA DALAM PENDIDIKAN 

Benar sekali Pendidikan adalah mata uang yang berlaku di setiap masa dan segala 

tempat. Ini adalah kata yang paling tepat digunakan untuk mendeskripsikan fungsi dan 

peran pendidikan dan kalimat ini pula dapat diartikan bahwa pendidikan adalah modal utama 

yang harus dimiliki oleh setiap individu yang hidup agar dapat bertahan menghadapi kemajuan 

zaman. Zaman yang menuntut diri untuk bisa menguasai informasi dan teknologi yang selalu 

berpacu dalam mengalami perubahan setiap masa juga setiap individu pastinya, ingin 

mendapat pendidikan yang layak, sejahtera, dan cemerlang dikemudian hari, sebagai tolak ukur 

untuk menyaingi dunia era globalisasi sekarang ini yang menuntut segalanya serba cepat, 

instan, dan mudah. Berbicara mengenai pendidikan dewasa ini, lingkunagan keluarga 

merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah setiap individu 

atau seorang anak pertama-tama mendapatkan pendidikan dan bimbingan. 

Dikatakan lingkungan yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan individu atau 

anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh individu 

atau anak adalah dalam keluarga dan keluarga juga sebagai peletak pengetahuan dasar dari etika 

dan norma terhadap dirinya. 
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Entah karena peran teknologi yang semakin maju, atau tingkat pendidikan orang tua 

zaman sekarang yang lebih tinggi faktanya, orang tua zaman sekarang semakin menyadari 

pentingnya peran mereka dalam pendidikan anak. 

Sejumlah upaya dilakukan orang tua untuk mendukung pendidikan anak-anaknya. 

Misalnya, dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah, penerapan waktu 

khusus belajar bagi anak dan melakukan pendampingan saat anak belajar, bahkan tak sedikit 

pula orang tua yang mengalokasikan anggaran khusus untuk les tambahan yang diharapkan bisa 

meningkatkan prestasi anak di sekolah. Apapun upaya yang dilakukan itikadnya satu, yaitu 

peduli pada pendidikan anak. Peran orang tua (ibu dan ayah) sebagai pendidik utama 

di keluarga pun diklaim harus saling bekerja sama untuk mendidik anaknya. Bagi  seorang ayah 

yang mempunyai kelebihan ilmu dan keterampilan mendidik, harus mengajarkan kepada 

istrinya dan begitu pula sebaliknya. 

Dengan demikian antara ayah dan ibu saling menutupi kelemahannya masing-masing 

adapun, Peran utama dari keluarga bagi pendidikan anak adalah sebagai peletak dasar 

bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar 

diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluraga yang lainnya. Di samping 

itu keluarga merupakan tempat belajar bagi anak dalam segala sikap untuk berbakti kepada 

Tuhan sebagai perwujudan nilai hidup yang tertinggi. Jelaslah bahwa orang yang pertama dan 

utama bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan anak adalah orang tua 

dalam sebuah keluarga 

Sebagai seorang pendidik utama dalam sebuah keluarga banyak keuntungan yang 

didapatkan orang tua dalam mendidik anak yaitu kesempatan pertama memberikan gambaran 

mengenai nilai dan norma kepada anak sebagai penguatan dasar yang harus mereka miliki. 

Kesempatan dapat digambarkan seperti mewarnai kertas putih, jauh lebih mudah dibandingkan 

dengan mencari bagian putih pada kertas yang telah berwarna. Nah, disini Orang tua merupakan 

orang pertama yang mendapat kesempatan membentuk karakter anak. Sehingga dari sinilah 

peran orang tua sangat penting bagi perkembangan pendidikan anak. 

Oleh karenanya ini adalah kesempatan yang tak boleh di kesampingkan orang tua yang 

begitu mendukung anaknya untuk mendapatkan pendidikan sebaik mungkin dalam proses 

penguatan pendidikan mereka. 

Berikut ini hal  yang mendorong penguatan pendidikan anak dalam ruang lingkup 

sebuah keluarga yang dilakukan orang tua, antara lain : 

Pertama, selalu menyediakan waktu untuk berinteraksi dan ber-edukasi dengan anak walaupun 

hanya sebentar. Keterlibatan ini dapat dilakukan melalui permainan, pemberian pujian, 

dukungan/motivasi, belajar yang kondusif dirumah seperti pendampingan saat belajar dan 

diskusi juga menanyakan kejadian - kejadian yang baru mereka alami. 

Kedua, menghindari tingkah laku menghina, meremehkan, memarahi, dan memerintah anak 

karena hal ini akan menimbulkan perilaku agresif dan tidak kooperatif pada anak biasakan 

selalu mananamkan hal positif dalam segala tindakan dan perilaku. 

Ketiga, mengusahakan ikut terlibat secara aktif dalam mentransfer nilai-nilai dan tindakan 

pengajaran yang baik bersama anak dilingkungan rumah dan sekitar. 

Keempat, mengoptimalkan penerapan waktu sebaik mungkin dalam proses  pendampingan 

belajar dirumah, berhubungan antar sesama, pemberian les tambahan, kegiatan keagamaan 

seperti mengaji, dan bermain dalam kegiatan sehari–hari. 
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Kelima, memberi sanksi disertai motivasi yang bersifat pengajaran ketika anak melakukan 

kesalahan agar hal tersebut menjadi acuan yang baik ke depanya lebih menekankan pada naluri 

yang berorientasi pendampingan sikap yang baik. 

Keenam, menanamkan sikap mandiri kepada anak yang dimulai dengan tahapan mendasar tapi 

orang tua pun turut membimbingnya dalam segala hal. 

Ketujuh, pemberian dasar pendidikan tidak hanya berfokus pada pembelajaran bersifat duniawi 

tapi pembelajaran bersifat spiritual atau keagamaan pun harus di berikan yang begitu berguna 

kepada mereka nantinya. 

Kedelapan, mengupayakan diri sebagai figur idola bagi anak-anaknya. Misalnya dengan 

istiqomah dalam memberikan kasih sayang, perhatian, sikap tulus, supporting, dan kehangatan, 

dan menjadi panutan dalam proses belajar. 

Itulah hal yang menjadi penguatan pendidikan anak dalam sebuah keluarga yang orang 

tua sendiri pun, turut ikut dalam andil dalam kegiatan tersebut yang mana itu sangat bersinergi 

positif bagi mereka dan dapat di ambil point penting kepada kita bahwasanya, jika anak sudah 

mulai ditanamkan hal baik sedari dulu juga terbiasa melakukan hal baik di 

lingkungan keluargamaka dia akan selalu melakukan sesuatu hal yang baik pula, ketika dia 

keluar dari lingkungan keluarga. 

Atas dasar itulah keluarga sangat berperan penting dalam mendidik anak. Karena jika 

seseorang telah sukses di dalam keluarganya, bukan tidak mungkin jika suatu hari nanti, 

seseorang terjun ke lingkup masyarakat yang lebih luas dari keluarga, maka masyarakat tersebut 

akan baik pula, tergantung bagaimana keluarga mendidiknya. 

Dapat disimpulkan bahwa peran keluarga dalam pendidikan anak sangatlah 

besar, keluarga merupakan unsur terkecil dalam sebuah masyarakat, dari 

lingkungan keluargalah anak tumbuh dan berkembang dan dari sinilah 

awal pendidikan diperoleh oleh anak, dari keluargalah anak belajar berperilaku dan bersikap. 

Ketika keluarga telah menanamkan akhlak yang baik, perilaku yang baik, etika yang baik, dan 

akhirnya terbentuk sebuah kebiasaan yang baik, maka anak tersebut berarti telah siap untuk 

mengarungi kehidupan di luar lingkungan keluarga termasuk dalam lingkup pendidikan yang 

lebih luas.  

Keluarga merupakan benih akal penyusunan kematangan individu dan struktur 

kepribadian. Anak-anak mengikuti orang tua dan berbagai kebiasaan dan perilaku dengan 

demikian keluarga adalah elemen pendidikan lain yang paling nyata, tepat dan amat besar. 

Keluarga adalah salah satu elemen pokok pembangunan entitas-entitas pendidikan, 

menciptakan proses naturalisasi social, membentuk kepribadian-kepribadian serta memberi 

berbagai kebiasaan baik pada anak-anak yang akan terus bertahan lama. 

   Keluarga memiliki dampak yang besar dalam pembentukan perilaku individu serta 

pembentukan vitalitas dan ketenangan dalam benak anak-anak karena melalui keluarga anak-

anak mendapatkan bahasa, nilai-nilai, serta kecenderungan mereka ,Keluarga 

bertanggungjawab mendidik anak-anak dengan benar dalam kriteria yang benar, jauh dari 

penyimpangan. Untuk itu dalam keluarga memiliki sejumlah tugas dan tanggungjawab. Tugas 

dan kewajiban keluarga adalah bertanggungjawab menyelamatkan faktor-faktor cinta kasih 

serta kedamaian dalam rumah, menghilangkan kekerasan, keluarga harus mengawasi proses-

proses pendidikan, orang tua harus menerapkan langkah-langkah sebagai tugas mereka. 

   Menurut Fuad Ihsan fungsi lembaga pendidikan keluarga, yaitu keluarga merupakan 

pengalaman pertama bagi anak-anak, pendidikan di lingkungan keluarga dapat menjamin 

kehidupan emosional anak untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga akan tumbuh 
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sikap tolong menolong, tenggang rasa sehingga tumbuhlah kehidupan keluarga yang damai dan 

sejahtera, keluarga berperan dalam meletakkan dasar pendidikan agama dan sosial. (Fuad Ihsan, 

2001:18). 

Menurut pakar pendidikan, William Bennet (dalam Megawangi 2003), keluarga 

merupakan tempat paling awal dan efektif untuk menjalankan fungsi departemen kesehatan, 

pendidikan, dan kesejahteraan. Apabila keluarga gagal untuk mengajarkan kejujuran, 

semangat, keinginan untuk menjadi yang terbaik dan kemampuan-kemampuan dasar, maka 

akan sulit sekali bagi institusi-institusi lain untuk memperbaiki kegagalannya. 

Agar keluarga itu bisa dikatakan sehat dan bahagia, harus memiliki enam skriteria yang 

amat penting bagi pertumbuhan seorang anak, yaitu Kehidupan beragama dalam keluarga, 

mempunyai waktu untuk bersama, mempunyai pola konsumsi yang baik bagi sesama anggota 

keluarga, saling menghargai satu dengan yang lainnya, masing-masing anggota merasa terikat 

dalam ikatan keluarga sebagai kelompok bila terjadi sesuatu permasalahan dalam keluarga 

mampu menyelesaikan secara positif konstruktif. (Dadang Hawari, 1997 : 215) 

Dari beberapa paparan tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa pendidikan dalam 

keluarga merupakan pendidikan awal bagi anak karena pertama kalinya mereka mengenal 

dunia terlahir dalam lingkungan keluarga dan dididik oleh orang tua. Sehingga pengalaman 

masa anak-anak merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan selanjutnya, 

keteladanan orang tua dalam tindakan sehari-hari akan menjadi wahana pendidikan moral bagi 

anak, membentuk anak sebagai makhluk sosial, religius, untuk menciptakan kondisi yang dapat 

menumbuh kembangkan inisiatif dan kreativitas anak. 

 

TUJUAN PENDIDIKAN  

Pendidikan merupakan hal yang amat penting dalam komunitas besar suatu negara, di 

mana pendidikan merupakan ujung tombak untuk menciptakan perkembangan dan kemajuan 

negara itu sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa generasi muda setiap negara membutuhkan 

peran pendidikan yang besar. Tanpanya, generasi muda akan layu dan tertinggal sehingga ini 

akan mempengaruhi kualitas maju atau tidaknya negara itu, karena generasi muda adalah tulang 

punggung negara. Demikian pula halnya, karena pendidikan dinilai sangat penting, tentu saja 

pendidikan tidak akan berjalan semestinya tanpa sebuah tujuan. Di sinilah pentingnya tujuan 

pendidikan, dan tentu juga tujuan tersebut harus matang, jelas, dan direalisasikan secara nyata. 

Jika sudah demikian, maka peluang untuk melahirkan generasi muda yang cerdas, tangguh, dan 

bermoral juga akan semakin besar.  

Tujuan Pendidikan Menurut Undang-Undang 

Dalam undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3, 

“tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab". Dalam pasal 31 ayat 3, undang-undang dalam versi amandemen juga menuturkan 

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Hal ini dikuatkan pula dalam pasal 31 

ayat 5 "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi 

nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat 

manusia" 
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Secara garis besar, tujuan pendidikan merupakan titik dasar untuk menentukan ke mana 

arah pendidikan akan dicapai, siapa yang akan menjadi subjek serta objek pendidikan, dan apa 

hasil yang akan diraih, sehingga akan terlihat jelas bagaimana proses dan jalan yang harus 

dilalui untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut. Adapun tujuan pendidikan menurut para 

pakar pendidikan di Indonesia sebagai berikut ini : 

Ki Hajar Dewantoro sebagai bapak pendidikan di Indonesia, memberikan penjelasan 

jelas mengenai tujuan pendidikan, yaitu dengan mengajarkan berbagai macam disiplin ilmu 

kepada peserta didik agar mereka memiliki kepribadian baik dan sempurna dalam hidup, di 

mana ini akan sejalan dengan masyarakat, alam, dan lingkungan. 

Dalam sebuah buku berjudul “Ilmu Pendidikan”, Ahmadi menuturkan bahwa tujuan 

pendidikan menurut agama islam adalah untuk melahirkan generasi bangsa yang cerdas, sehat, 

patuh, dan taat kepada Allah SWT, serta menjauhi setiap larangan-Nya. 

Menurut J.J. Rousseau, salah satu tokoh aliran naturalisme, mengatakan bahwa tujuan 

pendidikan adalah sebagai wujud pertahanan sifat serta sikap baik di dalam diri sendiri, 

kemudian mengajarkannya kepada peserta didik sehingga melahirkan generasi yang mampu 

tumbuh dan berkembang secara alami seperti halnya manusia dengan kebaikan yang dimiliki. 

Dalam sebuah buku berjudul “Pengantar Pendidikan Teori dan Aplikasi”, Suardi 

mengemukakan pendapat bahwa tujuan pendidikan merupakan sebuah hasil refleksi yang 

dicapai setelah proses pemberian pendidikan kepada peserta didik telah selesai. Untuk 

mencapai tujuan itulah proses belajar dan mengajar baik dalam hal memberikan stimulus ilmu 

dari guru kepada peserta didik, mengerjakan beberapa latihan soal, maupun berbagai macam 

aktivitas di dalamnya harus dilakukan agar peserta didik mampu menuju ke arah tujuan 

pendidikan secara total. 

Tentu saja masih banyak lagi pakar-pakar pendidikan di Indonesia yang mengemukakan 

pendapat mengenai tujuan pendidikan, baik secara lisan maupun tertulis, yang kesemuanya itu 

dapat dirangkum dalam satu tujuan yang sama, di mana tujuan pendidikan adalah menciptakan 

generasi bangsa yang cerdas, terampil, sehat secara jasmani dan rohani, bertanggung jawab, 

dan berprilaku baik secara vertikal maupun horizontal. Tentu saja tujuan pendidikan bukan 

hanya sekedar kata maupun wacana belaka, tetapi memang harus benar-benar dilaksanakan 

semaksimal mungkin mengingat penting peran pendidikan bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini 

mampu melahirkan generasi-generasi muda yang cerdas, sehat, bertanggung jawab, dan 

berbudi luhur. 

 

PENDIDIKAN KARAKTER 

Kata character berasal dari bahasa Yunani charassein, yang berarti to engrave (melukis, 

menggambar), seperti orang yang melukis kertas, memahat batu atau metal. Berakar dari 

pengertian yang seperti itu, character kemudian diartikan sebagai tanda atau ciri yang khusus, 

dan karenanya melahirkan suatu pandangan bahwa karakter adalah ‘pola perilaku yang bersifat 

individual, keadaan moral seseorang’. Setelah melewati tahap anak-anak, seseorang memiliki 

karakter, cara yang dapat diramalkan bahwa karakter seseorang berkaitan dengan perilaku yang 

ada di sekitar dirinya (Kevin Ryan, 1999:5).  Karakter yang baik berkaitan dengan mengetahui 

yang baik (knowing the good), mencintai yang baik (loving the good), dan melakukan yang baik 

(acting the good). Ketiga ideal ini satu sama lain sangat berkaitan. Seseorang lahir dalam 

keadaan bodoh, dorongan-dorongan primitif yang ada dalam  dirinya kemungkinan dapat 

memerintahkan  atau menguasai akal sehatnya.  Maka, efek yang mengiringi pola pengasuhan 
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dan pendidikan seseorang akan dapat mengarahkan kecenderungan, perasaan, dan nafsu besar 

menjadi beriringan secara harmoni atas bimbingan akal dan juga ajaran agama. 

 Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang 

dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi, untuk mengetahui pengertian 

yang tepat, dapat dikemukakan di sini definisi pendidikan karakter yang  disampaikan oleh 

Thomas Lickona. Lickona (1991) menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha 

yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan 

melakukan nilai-nilai etika yang inti. Bertitik tolak dari definisi tersebut, ketika kita berpikir 

tentang jenis karakter yang ingin kita bangun pada diri para siswa, jelaslah bahwa ketika itu kita 

menghendaki agar mereka mampu memahami nilai-nilai tersebut, memperhatikan secara lebih 

mendalam mengenai benarnya nilai-nilai itu, dan kemudian melakukan apa yang diyakininya 

itu, sekalipun harus menghadapi tantangan dan tekanan baik dari luar maupun dari dalam 

dirinya. Dengan kata lain mereka meliliki ‘kesadaran untuk memaksa diri’melakukan nilai-nilai 

itu. Pengertian yang disampaikan Lickona di atas memperlihatkan adanya proses 

perkembangan yang melibatkan pengetahuan (moral knowing), perasaan (moral feeling), dan 

tindakan (moral action),  sekaligus juga memberikan dasar yang kuat untuk membangun 

pendidikan karakter yang koheren dan komprehensif. Definisi di atas  juga menekankan bahwa 

kita harus mengikat para siswa dengan kegiatan-kegiatan yang akan mengantarkan mereka 

berpikir kritis mengenai persoalan-persoalan etika dan moral; menginspirasi mereka untuk setia 

dan loyal dengan tindakan-tindakan etika dan moral; dan memberikan kesempatan kepada 

mereka untuk mempraktikkan perilaku etika dan moral tersebut. 

 

PENUTUP 

Peran utama dari keluarga bagi pendidikan anak adalah sebagai peletak dasar 

bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar 

diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lainnya. Di samping 

itu keluarga merupakan tempat belajar bagi anak dalam segala sikap untuk berbakti kepada 

Tuhan sebagai perwujudan nilai hidup yang tertinggi. 

Pendidikan karakter sebagai salah satu jalan untuk mengembalikan manusia pada 

kesadaran moralnya harus selalu dikawal oleh semua pihak.  Keluarga,  lembaga  pendidikan, 

media massa, masyarakat,  dan pemerintah harus bahu membahu bekerjasama dalam tanggung 

jawab ini. Tanpa keterlibatan semua pihak, ideal-ideal dari dilakasanakannya pendidikan 

karakter hanya akan berakhir di tataran wacana dan gagasan.  

      Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang menjadi tujuan pendidikan 

dalam keluarga, ialah “Anak dan anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang semaksimal 

mungkin sesuai dengan kemampuannya untuk menjadi seseorang yang mandiri dalam 

masyarakatnya dan dapat menjadi insan produktif bagi dirinya sendiri dan lingkungannya itu. 

Kemudian setiap anggota keluarga berkembang menjadi orang dewasa yang mengerti tindak 

budaya bangsanya dan menjadi seorang yang bertaqwa sesuai dengan ajaran agama yang 

dianutnya. Oleh karena itu perlu program aksi secara menyeluruh dari semua komponen bangsa 

agar bisa terciptanya tujuan pendidikan yang berkarakter melalui peran keluarga. 
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REKONSTRUKSI SEJARAH PERANG RIAU TAHUN 1782-1784 

SEBAGAI MATERI PEMBELAJARAN SEJARAH LOKAL 

BERWAWASAN PENDIDIKAN KARAKTER 

Anju Nofarof H1 

Mahasiswa Magister Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta 

Suryo Ediyono2 

Dosen Magister Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta 

Abstrak: Sejarah lokal saat ini hanya difungsikan sebagai transfer pengetahuan. 

Lebih dari itu, sejarah lokal berperan sebagai sumber nilai pembangunan karakter 

bangsa. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana rekonstruksi sejarah 

Perang Riau tahun 1782-1784 dapat digunakan sebagai materi pembelajaran 

sejarah lokal berwawasan pendidikan karakter. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian kualititatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data 

melalui studi kepustakaan.  

Kata Kunci: Sejarah Lokal, Perang Riau, Rekonstruksi, Sumber Nilai, Pendidikan 

Karakter. 

Abstrack: Local history is currently used only as a transfer of knowledge. In 

addition, local history is a source of value for the development of the character of 

the nation. This article aims to examine how the reconstruction of the history of the 

Riau War of 1782-1784 can be used as a learning material of local history with 

character education. The research method used in qualitative research with 

descriptive analysis. Data collection technique by studying the literature. 

Key words: Local History, Riau War, Reconstruction, Source of Values, Character 

Education. 

Tujuan pendidikan menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang sistem 

pendidikan nasional menyatakan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung 

jawab.” 

Lebih lanjut, pemerintah melalui Pusat Kurikulum Pendidikan Berkarakter tahun 2013 

telah memgembangkan kemampuan dan karakter pada satuan pendidikan. Nilai-nilai yang 

dikembangkan berdasarkan beberapa sumber, yakni agama, Pancasila, budaya, dan tujuan 

pendidikan nasional. Telah teridentifikasi 18 nilai yaitu : (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, 

(4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa ingin tahu, (10) 

Semangat kebangsaan, (11) Cinta tanah air, (12) Menghargai prestasi, (13) 

Bersahabat/komunikatif, (14) Cinta damai, (15) Gemar membaca, (16) Peduli lingkungan, (17) 

Peduli sosial, (18) Tanggung jawab (Puskurbuk Kemendikbud, 2011 : 9). 

Di dalam pendidikan sejarah, nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dalam 

pembelajaran. Disaat yang sama, 18 nilai karakter tersebut dapat digali dari pengalaman bangsa 
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Indonesia seperti halnya Pancasila. Pengalaman bangsa Indonesia tersebut diantaranya ialah 

peristiwa sejarah.  

Saat ini peristiwa sejarah dalam pembelajarannya hanya difungsikan sebatas 

pengetahuan saja (Transfer of knowledge). Peristiwa sejarah dijadikan sebagai materi belajar 

yang sifatnya menghafal diantaranya, menghafal subjek, objek dan waktu sejarah. Akibatnya, 

peserta didik bosan belajar sejarah, tentunya juga faktor metode mengajar guru turut 

mempengaruhinya. Peristiwa sejarah tidak dipandang sebagai sumber inspirasi dan nilai-nilai 

karakter. Manusia harus mampu  mengambil  nilai-nilai  pelajaran  yang  terkandung  dalam  

sejarah  untuk dijadikan  sebagai  pedoman  hidup  dan  inspirasi  bagi  semua  tindakan  yang 

diambilnya pada masa-masa mendatang (Sjamsuddin, 2007 : 285-286).  

Jika teliti dan digali lebih lanjut setiap peristiwa sejarah bangsa Indonesia memiliki 

setidaknya satu dari delapan belas nilai karakter yang telah dirumuskan. Maka dari itu, saat ini 

guru wajib mengakhiri kegiatan pembelajaran sejarah di kelas, dengan menanyakan nilai 

karakter apa yang bisa diambil dalam peristiwa sejarah tersebut. 

METODELOGI PENELITIAN  

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan dokumentasi 

untuk menghimpun informasi yang relevan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Sugiyono (2014: 82) mengatakan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah lalu. 

Sugiyono (2014: 144) menyimpulkan metode kepustakaan merupakan suatu metode 

pengumpulan data dengan berdasarkan buku-buku dan sumber tertulis yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh maka peneliti melakukan 

analisis data melalui strategi analisa data kualitatif. Penelitian dilakukan untuk memperoleh 

gambaran umum yang menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. 

PEMBAHASAN 

Sejarah Lokal dan Perannya dalam Pembentukan Karakter 

Dalam pembelajaran sejarah ada perisiwa sejarah nasional dan juga peristiwa sejarah 

lokal, bahkan tidak jarang sejarah lokal yang menasional. Dalam konteks sejarah lokal yang 

belum menasional berkaitan dengan historiografinya. Karena itu, muatan sejarah lokal perlu 

mendapat ruang yang sama untuk dapat dipelajari oleh peserta didik. Selain itu, materi sejarah 

lokal  manjadi salah satu sarana untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

(karakter) bangsa. Peristiwa sejarah lokal maupun nasional tidak semata-mata hanya 

menceritakan kekalahan bangsa Indonesia melawan penjajah. Ini tentu ada yang salah dalam 

rekonstruksi sejarahnya. Mengajarkan sejarah yang bersifat actual sesuai dengan kondisi 

lingkungan (lokal) peserta didik. Rekonstruksi sejarah lokal menjadi kunci untuk bagaimana 

sejarah lokal diminati oleh peserta didik dalam satuan pendidikan. 

Sejarah lokal dapat diartikan sebagai sejarah dengan ruang lingkup spasial di bawah 

sejarah  nasional. Sejarah lokal ada setelah adanya kesadaran sejarah nasional (Abdullah, 

2005:3). Sementara itu I Gde Widja (1989:11) menyebut sejarah lokal adalah suatu bentuk 

penulisan sejarah dalam lingkup yang terbatas yang meliputi suatu lokalitas tertentu. Sejarah 

lokal diartikan sebagai studi tentang kehidupan masyarakat atau khususnya komunitas dari 

suatu lingkungan sekitar (neighborhood) tertentu dalam dinamika perkembangannya dalam 

berbagai aspek kehidupan manusia (Widja, 1989: 13). 
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Lebih jauh lagi Kochhar menjelaskan bahwasanya satu negara terdiri dari berbagai 

daerah dengan beragam akar historis yang dipersatukan oleh kesatuan geografis wilayah, 

keyakinan akan kesucian tanah air, dan kebudayaan masyarakat. Guna mencapai satu proses 

integrasi nasional, salah satu caranya adalah dengan mengajarkan sejarah nasional yang terdiri 

dari  banyak sejarah lokal sebagai upaya untuk membentuk karakter pada diri peserta didik 

(Kochhar, 2008 : 468-469). Mengapa sejarah lokal penting untuk di gali nilai-nilainya ?  

 

Dalam mempelajari pendidikan seseorang, kita perlu memahami kehidupan sosial, politik 

dan agama mereka. Kadang-kadang kita perlu mengetahui geografi dan sejarah negara 

mereka. Karena, pengaruh iklim, pekerjaan dan lingkungan bisa membentuk karakter 

seseorang.- ketika kita telah mempelajari lingkungan seseorang, kita siap untuk 

mempelajari pendidikan dasar mereka. Ini membawa kita ke dalam ruang kelas, 

memperkenalkan kita pada tempat dimana sekolah diselenggarakan, menunjukkan pada 

kita beberapa mata pelajaran yang dipelajari, kedisiplinan, metode pengajaran, dan 

semangat para guru (Levi Seeley, 2015: 8-9) 

 
Dalam konteks pendidikan karakter (Character Building) bahwa guru harus mampu 

menggali nilai-nilai karakter didalam peristiwa sejarah tersebut untuk dapat mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak (karakter) peserta didik. 

Selanjutnya, sebagaimana yang dikemukakan salah satu fungsi belajar sejarah untuk 

mengenal siapa diri kita sebagai bangsa (Sartono Kartodirdjo, 1997 dalam S. Hamid Hasan, 

2012:88). Dalam fungsi ini materi pendidikan sejarah harus mampu mengembangkan memori 

kolektif sebagai bangsa pada diri peserta didik. Pengaruh globalisasi yang begitu massif tentu 

sangat mempengaruhi tumbuh kembang peserta didik. Maka dari itu, diperlukannya 

pembaharuan baru dalam materi pembelajaran sejarah lokal, yaitu dengan merekonstruksi 

sejarah lokal untuk diarahkan sebagai materi pembelajaran sejarah lokal berwawasan 

pendidikan karakter. 

 

Rekonstruksi Sejarah Perang Riau sebagai Materi Pembelajaran Sejarah Lokal 

Berwawasan Pendidikan Karakter. 

Perang Riau yang pecah 6 januari 1784, menjadi bukti ketangguhan dan kegigihan para 

pejuang Riau yang bertempur dengan semangat yang tinggi. Sehingga, dalam implementasi 

begitu penting dalam kaitannya terhadap pembangunan karakter peserta didik dewasa ini. 

Nilai-nilai juang pahlawan merupakan sesuatu yang lebih mahal ketimbang emas. Kita 

bisa lihat, nilai-nilai itu telah pudar. Bukan hanya di satu lapisan sosial, tapi hampir merata di 

lapisan masyarakat, pemuda-pemudi, pemerintah.  

Dalam sejarah peperangan Rakyat Riau melawan kolonial Belanda tidak terlepas dari 

pengaruh yang besar dari seorang Raja Haji Fisabilillah. Diangkat oleh Sultan Mahmud Syah 

III sebagai Yang Dipertuan Muda Riau yang ke-IV tahun 1777-1784. Saat itu Gubernur 

Belanda berkedudukan di Malaka (Muchtar Lutfi, dkk, 2006:296). 

Raja Haji Fisabilillah sepanjang kehidupannya, ia juga dikenal dengan sebutan, 

“pengembara yang merugikan”, “pemimpin berkharisma yang gemar berperang”, “raja yang 

disetarakan dengan pahlawan laut Skandinavia kuno yang tindak-tanduknya luar biasa” bukan 

itu saja, beliau juga dikenal sebagai “petualang yang kegagahannya menjadi legenda”, “si Raja 

Api”, dan macam-macam gelar lainnya. (Suwardi.Ms, 2011: 4). 
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Raja Haji sendiri merupakan salah seorang putera Daeng Celak dengan salah seorang 

saudara perempuan sultan Sulaiman yang lahir di pusar kerajaan Riau, Kota Lama, Pulau 

Bintan, sekitar tahun 1725. Ia tumbuh dengan kepribadian yang kuat dan tangguh, sekaligus 

ditopang dengan landasan agama yang baik (Muchtar Lutfi, dkk, 2006:297). 

Ketika Belanda memulai invasinya ke tanah Melayu,  iring-iringan kapal belanda yang 

terdiri dari kapal-kapal “Dholpin”, “Hof ter Linden”, Gurab “snelheid”, pencalang-pencalang 

“Rusterburg”, “Filippine” dan “Phoenix” pada tanggal 18 juni 1783 memasuki perairan Riau, 

orang-orang Belanda itu menjadi terkejut menyaksikan persiapan pertahanan sudah dibuat 

dengan demikian sempurna. Buku harian Toger Abo, seorang kebangsaan Denmark yang 

bekerja dengan VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) dan menjadi pemimpin ekspedisi 

ini, menggambarkan dengan jelas bagaimana jalan masuk ke Teluk Riau sudah dikawal dengan 

ketat.dan sarang–sarang meriam melindungi pantai pulau Penyengat, Tanjung Pinang, Teluk 

Kritang dan Pulau Bayan diperkuat dengan batang-batang kelapa yang padat diisi dengan tanah 

berlapis-lapis. Surat pernyataan perang yang dikirim kepada pihak Riau segera dijawab oleh 

Yang Dipertuan Muda Raja Haji pada tanggal 21 Juni dengan sikap yang sedikitpun tidak 

memperlihatkan rasa takut  (Muchtar Lutfi, dkk, 2006:299). 

Sumber lisan yang digunakan oleh Raja Ali Haji dalam menuliskan kroniknya Tuhfat al 

Nafis menyatakan bagaimana yang Dipertuan Muda Riau Raja Haji memimpin sendiri 

peperangan itu dengan berpindah dari satu perahu ke perahu lainya (Raja Ali Haji (Virginia 

Matheson Hookor, 1998: xx dan xxvi dikutip dalam 

http://www.rajaalihaji.com/id/bookreview.php?a=ZTkvcw%3D%3D=).  Gambaran ini dapat 

disanding dengan sumber Belanda seperti E. Netscher dengan De Nederlanders in Djohor en 

Siak. Karena sejak hari-hari pertama peperangan VOC merasakan tak menguntungnya 

pihaknya, Toger Abo lalu memerintahkan untuk mengadakan rapat pada tanggal 26 Juni . Hasil 

rapat itu memutuskan agar semua kapal dengan 910 orang personil itu menyingkir ke Lobam. 

Mencegat pemasukan beras dan obat bedil ke Teluk Riau, dan menghemat amunisi. Kapal 

bantuan bernama “Getruida Suzanna” datang beberapa hari kemudian dengan 92 personil. 

Pada tanggal 17 Juli 1783, datang lagi ke perairan Riau. Bantuan untuk pihak VOC 

berupa selub “ Ondernemer“,”Cicero”,dan”Johanna”dengan jumlah personil sebanyak 196 

orang. Perintah dari Malaka agar seluruh kapal kembali ke posisi semula di sekitar pulau 

penyengat.dan terus mengusir kapal –kapal yang akan masuk ke Teluk. Pada pengujung bulan 

Agustus dan permulaan bulan September datang lagi kekuatan tambahan dari Malaka berupa 

kapal-kapal ”De Jonge Hugo”,”William Fredrick”,”De Handelaar” yang semuanya terdiri dari 

306 personil. 

Pertempuran terjadi hampir setiap hari. Pulau Penyengat yang waktu itu masih berupa 

kubu yang dijaga oleh pasukan yang berasal dari Siantan didarati dan semua penjaganya 

dihabisi. Perhatian kapal-kapal kompeni tertuju pada perahu-perahu bermutan beras dan mesiu 

yang hendak masuk ke teluk. Setelah blokade itu semakin ketat, piahak VOC menyangka 

keadaan logistik kerajaan Riau sudah sulit. Akan tetapi ternyata orang –orang terus juga 

memasukkan (Terutama beras dari Siam dan pulau Jawa) melalui jalur alternatif Terusan Riau 

yang sama sekali tidak diketahui oleh pihak kompeni Belanda.  Dari surat-surat yang berhasi 

dirampas dari perahu-perahu yang hendak keluar dari kawasan pertempuran dapat diketahui 

oleh pihak belanda bahwa Raja Haji ada menjalin hubungan dengan raja-raja di pulau jawa 

usntuk berperang bersama-sama.  

Pada tanggal 21 september 1783 pihak Riau melakukan serangan besar yang 

menyulitkan pihak lawan sehingga kapal “hof ter linde” terpaksa dipotong tali jangkarnya dan 

http://www.rajaalihaji.com/id/bookreview.php?a=ZTkvcw%3D%3D
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menjauhi jarak tembak penyerang-penyerang Riau. Di Kapal-kapal Belanda orang menderita 

karena sakit radang perut dan disentri. Sudah selama itu mereka berada di perairan Pulau 

Bintan, pendaratan belum juga dilaksanakan. Sumber-sumber belanda mengakui kegigihan 

para pejuang Riau yang bertempur dengan semangat tinggi sepanjang hari dan beristirahat pada 

malam hari. Bantuan selanjutnya yang datang pada 7 november 1783 yaitu kapal “De Diamant” 

dan beberapa kapal kecil lainnya dengan 331 orang personil, dan sebuah kapal yang akan 

menentukan peperangan di perairan Riau yang sudah berlangsung selama enam bulan itu: kapal 

“malakka’s welvaaren”. 

Bahwa pemimpin pihak Belanda itu menjumpai Yang Dipertuan Muda Raja Haji untuk 

berunding. Akan tetapi maksud tersebut ditolak oleh Raja Haji karena pihak lawan mengajukan 

syarat agar diperbolehkan membawa masuk ke dalam teluk Riau sebelum sebuah kapal besar 

mereka.  

Dalam suatu rapat menjelang akhir tahun 1783 pihak kompeni Belanda memutuskan 

untuk mengadakan serangan besar dan pendaratan pada tangal 6 januari 1784. Pada subuh haru 

yang sudah ditentukan itu air laut surut jauh. Namun kapal-kapal Belanda sudah sejak 

malamnya mendekati sasaran serangan dan pendaratan. Segera tembakan gencar dari kapal-

kapal Belanda itu dibalas dengan seimbang oleh sarang-sarang meriam yang sudah siap di darat 

( Hendri Isnaeni dalam http://historia.id/persona/cerita-kumis-pahlawan-nasional-raja-haji-

fisabilillah ). 

Menjelang pukul 11 siang beberapa perahu besar milik pihak Riau berhasil 

ditenggelamkan dan sarang-sarang pun banyak pula yang tidak lagi menembakkan balasan. 

Pihak Belanda mengira itulah waktunya tinggal melakukan satu pukulan penghabis atau yang 

biasa disebut coup de grace saja lagi untuk mengalahkan pasukan Raja Haji Fisabilillah. 

Namun, yang terjadi Kapal-kapal belanda pun mulai memasuki teluk Riau, kapal mengikuti 

arus pasang dalam suasana senyap yang mendebarkan. Karena itulah kapal “malakka’s 

welvaaren” kandas pada beting yang jaraknya kira-kira 100 meter dari bukit tempat sebuah 

sarang meriam menanti. Untuk lepas dari beting itu harus menunggu air laut benar-benar 

pasang. Ternyata kandasnya kapal Belanda ini sudah diprediksi oleh Raja Haji 

(Tanjungpinangpos. 2013. Festival Sungai Carang, Even Sejarah, Budaya dan Wisata. Hal 1-

2. 

Pukul dua siang, datasemen pasukan Eropa yang kebanyakan terdiri dari orang-orang 

Prancis (dipimpin oleh seorang komandan bangsa Belanda yang tidak mengerti bahasa Prancis) 

mendarat di sebelah selatan bukit Tanjung Pinang. Bargas yang mereka naiki kandas sehingga 

pasukan itu terpaksa mengarung air laut untuk mencapai pantai. Pendaratan ini sangat kacau 

jadinya, termasuk karena persoalan bahasa (Aswandi Syahri dalam 

http://jantungmelayu.com/2017/05/bukit-stoppelaar-dan-pendaratan-tanpa-sepatu/). 

Dalam kemelut inilah tiba-tiba sarang meriam diatas bukit meletus ke arah “malakka’s 

welvaaren” melepaskan tembakan dan kapal itupun meledak dengan sangat dahsyat, 

berkeping-keping  sehingga begitu menggentarkan pasukan Belanda. Akibat ini, seluruh 

pasukan Belanda  yang terdiri dari 1900 orang personil lalu mengundurkan diri ke Malaka pada 

23 januari 1784 (Majalah Prospek //http://kepri.kemenag.go.id32, Nomor  6 Tahun 2 Triwulan 

4  2010 ). 

Untuk pertempuran ini kemenangan secara mutlak berada dipihak Riau. Nama Raja Haji 

sebagai pemimpin perang bukan saja diucapkan oleh orang Riau saja tapi begitu terkenal 

sampai ke petinggi-petinggi Belanda. 

http://historia.id/persona/cerita-kumis-pahlawan-nasional-raja-haji-fisabilillah
http://historia.id/persona/cerita-kumis-pahlawan-nasional-raja-haji-fisabilillah
http://jantungmelayu.com/2017/05/bukit-stoppelaar-dan-pendaratan-tanpa-sepatu/
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Setelah peperangan laut di perairan Riau selesai dengan ditariknya semua kapal-kapal 

Belanda ke Malaka, Sultan Ibrahim dari Selangor datang ke Riau menemui bapa saudaranya 

Yang Dipertuan Muda Riau Raja Haji menyatakan kesanggupanya melanjutkan perang dengan 

menyerang Malaka. Beberapa pembesar Riau termasuk termasuk Raja Ali yang dipersiapkan 

untuk mengganti Raja Haji sebagi Yang Dipertuan Muda, berusaha menengah agar peperangan 

itu jangan dilanjutkan. Akan tetapi Raja Haji sebagai seorang I’homme d’actiom (manusia 

tindak) lebih dari seorang I’homme politique. Hal ini terlihat dari sikapnya yang tak beganjak 

dari keyakinan yang telah dirasakanya padu dalam dirinya. Karena itulah dalam waktu yang 

sangat singkat ia memutuskan untuk menyerang pusat kompeni Belanda di Malaka. Inilah 

agaknya yang menyebabkan Jonkheer Ruysch menyamakanya dengan Hannibal dari Kartago. 

Ekspedisi yang dilakukan VOC ke Riau selama enam bulan pada tahun 1783 itu 

dianggap oleh pihak Belanda sebagai suatu kegagalan besar yang banyak mendatangkan 

kerugian. Dan perang dengan kerajaan Riau merupakan perang yang dilakukan terakhir kali 

oleh sebuah perusahaan besar yang juga memainkan peranan sebagai suatu kerajaan sehingga 

Reinot Vos menyebut serikat dagang itu sebagai Janus, dewa Romawi yang berwajah ganda. 

Raja Haji layak disebut sebagai Hannibal yang lain setelah pengnduran VOC itu karena 

ia meneruskan perang dengan membawa pasukan untuk menggempur dan mengasai salah satu 

pusat VOC di Malaka. Pada tanggal 13 Februari 1784 pasukan Riau yang dipimpin oleh Yang 

Dipertuan Muda Raja Haji sudah mendarat di Teluk Ketapang yang terletak lebih  kurang 15 

kilometer disebelah selatan kota Malaka. Orang-orang Riau itu datang dengan “kekuatan yang 

besar” tanpa menyebutkan berapa besarnya. Sekali lagi sumber setempat dapat menolong 

dengan keteranganya. Tuhfat al-Nafis menyatakan bahwa karena Raja Haji sudah 

memperkirankan peperangan di Malaka itu akan memakan waktu yang lama maka sebagian 

pemimpin pasukan membawa anak dan istri. R.O Windste menyebutkan jumlah pasukan itu 

sebagai “thousand warriors” tanpa menyebutkan berapa ribunya dan “three hundred women”. 

Dari sinilah dapat diperkirakan kira-kira berapa banyak “kekuatan yang besar” tersebut. 

Dalam karya agung Raja Ali Haji Tuhfat al-Nafis dikisahkan pula bagaimana sang tokoh 

Raja Haji pergi berperang ke Malaka antara lain untuk mendapatkan fadhilat jihad fi sabilillah 

atau keutamaan berjuang di jalan Allah. Dalam perpisahanya dengan Sultan Mahmud yang 

sengaja datang menemuinya di medan perang, Raja Haji berkata,”Baliklah paduka Ananda. 

Silakan balik ke Muar. Nantikan ayahanda di dalam Muar. Tiada usah masuk. Biarlah ayahanda 

saja karena barangkali dikehendaki oleh Allah Ta’ala ayahanda sampai di dalam perang ini. 

Adapun ayahanda suka dan Ridho karena dosa ayahanda selama ini ayahanda harap akan 

diampuni oleh Allah Ta’ala dengan sebab kematian dalam perang ini”. 

Hal ini mengandung arti bahwa Raja Haji secara sadar menerima jenis kematianya. Mati 

syahid dalam peperangan merupakan suatu macam cara mati yang menurut ajaran agama yang 

dianutnya tergolong kedalam kematian yang sangat terhormat. 

Pasukan Selangor dan Rembau datang dengan menyusur pantai dan tiba di Tanjung 

Keling, lalu berkubu di situ. Sedangkan dari Teluk Ketapang pasukan Riau yang dipimpin oleh 

Yang Dipertuan Muda Raja Haji merebut Semabuk, Bunga Raya, Bandar Hilir, Bukit Cina 

sehingga terkepunglah sudah kota Malaka kecuali dari laut. Karena dalam waktu yang sangat 

cepat pasukan Raja Haji telah berdiri di gerbang kota Malaka maka seorang sejarawan Belanda, 

H.J.de Graaf, dengan nada emosional mengatakan tentang keadaan itu, “Het was beschamend! 

Alangkah memalukan!” 

VOC yang disebut Reinout Vos sebagai Janus sudah tahu benar siapa yang mereka 

hadapi kali ini. Raja Haji yang berdiri di Teluk Ketapang itu ialah seorang pelaku perang Linggi 
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yang menyandang luka di paha kanan dan pengetahuan perang yang berharga. Ia piawai dalam 

perang laut yang telah dibuktikanya di Riau baru kemarin. Malaka yang sudah sangat terdesak 

itu lalu meminta Batavia agar mengirimkan bantuan secepatnya sebuah eskader negara 

(Landseskaders atau National Squadron) dikirimkan. Dengan demikian, peperangan antara 

kerajaan Riau dengan lawanya tidak hanya terbatas pada sebuah kompeni dagang yang bernama 

VOC saja tetapi juga dengan negeri Belanda) dibawah pimpinan Laksmana Jacob Pieter van 

Braam memang dalam perjalanan dari Eropa menuju Batavia. Semula tujuan Landeskader itu 

untuk menghukum Pangeran Nuku di Ternate. Armada itu terdiri dari kapal-kapal besar seperti 

“Utretch”,”Wassenar”,”Goes”,”Prince Louis”,”Monnickendam”, dan “Juno” yang terdiri dari 

personil sebanyak 2130 orang, 326 meriam (Nanang Sobirin, 

https://daerah.sindonews.com/read/1038145/29/sengitnya-pertempuran-sembilan-bulan-raja-

haji-melawan-belanda-di-Malaka-1440757884/26). Armada ini sampai di Teuk Ketapang pada 

tanggal 1 Juni 1784. Di tempat itu sudah menunggu beberapa kapal VOC diantaranya” Hof ter 

Linde”,”de Patriot”, dan lainya. 

Ihwal kedatangan armada negara Belanda itu mempunyai makna tersendiri. Pertama, 

pada masa itu berlangsung perang antara Belanda dengan Inggris; kekuatan armada kompeni 

saja tak dapat diandalkan dalam menghadapi musuh sesama bangsa Eropa itu. Kedua, pada 

masa itu juga Republik Belanda Serikat memang sudah akan menjalankan politik kolonialisasi 

dengan tidak berlindung dibalik sebuah perusahaan dagang lagi. 

Maka bagi VOC kedatangan armada negara yang tejadi ketika mereka dalam keadaan 

yang sangat sulit oleh ulah seorang pemimpin bernama Raja Haji di Teluk Ketapang seperti 

dewa yang turun dari langit. Seperti dalam drama Yunani lama, sang dewa yang datang 

memberikan pertolongan itu dinamakan deus ex machina, karena memang dewa itu benar-

benar diturunkan dengan semacam takal atau kerekan di dalam sebuag keranjang besar.” Deus 

ex machina” Sang dewa turun memberika bantuan. 

Pendaratan dilakukan pada tanggal 18 Juni dengan mengerahkan 734 personil. 

Pertempuran habis-habisan berbalau dengan amok yang terkenl itu berlangsung sengit dan 

dahsyat. Seperti sebuah tableu yang gegap gempita, gambar besar yang menurut R.O Winstedt 

bagaikan dibuat dengan sapuan cat pelukis Eugene Delacroix. 

Seorang panglima perang yang sedang sakit menaiki kudanya dan menyerbu ke tengah 

kancah pertempuran itu lalu tersungkur bersama kudanya ditembus peluru sebaris penembak 

musuh. Raja Haji sang pemimpin perang, yang berdiri dekat sebuah sarang meriam, sebelah 

tanganya memegang keris dan sebelah lagi memegang buku Dalail Khairat, tubuhnya ditembus 

peluru tepat pada dadanya, rebah bersama lebih kurang 500 orang anggota pasukanya (Muchtar 

Lutfi, dkk, 2006:303). 

Jenazah Raja Haji mula-mula disembunyikan oleh para pengikutnya di dalam hutan tak 

jauh dari medan pertempuran. Ada saksi yang melihat jenazahnya dibawa dalam anyaman tikar, 

diikuti oleh serombongan perempuan yang berpakaian bagus. Dengan petunjuk seorang 

anggota pasukan yang tertawan maka dapatlah jenazah itu ditemukan dengan merujuk pada 

tanda-tanda seperti rambutnya yang bercukur, giginya yang agak pendek-pendek, bangun tubuh 

yang tamoak sasa, bekas luka di paha kanan yang diperolehnya dalam perang Linggi, dan tanda 

kelahiran atau sebuah tahi lalat bundar di perut.  

Akhirnya, perjuangan yang sarat dengan harga diri itu tidak berakhir sia-sia. Raja Haji 

Fisabilillah telah berhasil menimbulkan ketakutan di kalangan Belanda dengan Pasukannya 

yang berani mati. Karena, sejatinya syahid telah menanti mereka jiwa memang kematian itu 

akan datang dalam pertempuran melawan Orang Kafir Belanda. 

https://index.sindonews.com/blog/2355/nanang-sobirin
https://daerah.sindonews.com/read/1038145/29/sengitnya-pertempuran-sembilan-bulan-raja-haji-melawan-belanda-di-melaka-1440757884/26
https://daerah.sindonews.com/read/1038145/29/sengitnya-pertempuran-sembilan-bulan-raja-haji-melawan-belanda-di-melaka-1440757884/26
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Tepatnya tanggal 18 juni 1784, Raja Haji Fisabilillah gugur tertembak peluru tepat di 

dadanya sembari tangannya memagang keris dan sebelahnya lagi memegang buku Dalail 

Khairat. Kemudian tanggal 24 juni 1784 jenazahnya dikenal melalui petunjuk seorang anggota 

pasukannya yang bernama Akhir. Karena sebelumnya, jasad Raja Haji disembunyikan di sela-

sela batu dalam hutan yang tak jauh dari medan pertempuran (Muchtar Lutfi, dkk, 2006:304). 

 

PENUTUP 

Tulisan ini bertujuan merekonstruksi sejarah Perang Riau tahun 1782-1784 sebagai 

materi pembelajaran sejarah lokal berwawasan pendidikan karakter. Dalam pemikiran penulis 

barangkali dapat tersampaikan berikut ini: 

1. Nilai-nilai kepahlawanan yang ditunjukkan oleh Raja Haji Fisabilillah merupakan 

teladan bagi peserta didik di Riau.  

2. Sejarah Perang Riau adalah sejarah lokal yang penuh khazanah nilai-nilai 

pembangunan karakter bangsa bukan sekedar pengetahuan. Rekonstruksi peristiwa 

sejarah Perang Riau menjadi pintu masuk bagaimana khazanah nilai-nilai karakter 

dapat perserta didik dapatkan. 

3. Sejarah Raja Haji Fisabilillah mengajarkan kita agar menjaga marwah diri, agama 

dan bangsa yang menjadi sendi pokok dalam menjalankan hidup. Sikap yang 

ditunjukkan oleh Raja Haji Fisabilillah terhadap Belanda yang ingin menyayat 

keyakinan dan kehidupan masyarakat Indonesia, Riau khususnya patut dicontoh. 
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PAPPASENG BUGIS: SEBUAH KEARIFAN LOKAL DALAM  

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER 

Dian Ekawati 1 

Magister Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta 

Suryo Ediyono 2 

Dosen Magister Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta 

Abstrak:  Pendidikan karakter merupakan suatu hal yang penting untuk terus 

diterapkan dalam dunia pendidikan. Nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom ) perlu 

dimunculkan kembali dalam membangun karakter. Pappaseng Bugis merupakan 

sebuah kearifan lokal yang menjadi warisan leluhur masyarakat Bugis. Nilai-nilai 

yang terdapat dalam pappaseng merupakan salah satu konsep hidup dalam 

masyarakat Bugis. Nilai yang terkandung dalam pappaseng dapat dijadikan bahan 

ajar dalam pendidikan karakter. 

Kata Kunci: pappaseng Bugis, kearifan lokal, pendidikan karakter 

Abstrack: Character education is a prominent thing to be implemented in 

education. Local wisdoms need to be built in developing the character. Pappaseng 

Bugis ia a local wisdom which becomes the heritage of Bugis society. Values 

contained in Pappaseng is one of the life principals of  Bugis society. Furthermore, 

values contained in Pappaseng can be used in character education. 

Keywords: Pappaseng Bugis, kearifan local, pendidikan karakter 

Pengertian pendidikan yang tertera dalam garis-garis besar haluan negara (TAP MPR 

No.II/MPR/1988) dinyatakan (dalam zakiyah dan A. Rusdiana, 2014:87) sebagai berikut: 

 “....  Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian 

dengan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup dan 

dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan 

merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.”  

 

 Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan tidak hanya dilaksanakan 

disekolah saja, bukan hanya menjadi tanggung jawab guru saja. Pendidikan pertama adalah 

dimulai dari keluarga. Di dalam keluargalah pertama kali ditanamkan moral dan nilai pada 

anak. Disinilah peran utama orangtua memberikan contoh yang baik serta memberi pemahaman 

akan nilai-nilai. Namun bukankah begitu miris ketika pernah terjadi kasus orangtua siswa 

menganiaya guru anaknya. Padahal seharusnya orangtualah yang membimbing dan memberi 

contoh yang baik kepada anaknya. Pendidikan karakter akan berjalan dengan baik dan efektif 

jika melibatkan keluarga. Sekolah dan msyarakat pada proses pelaksanaannya. 

 Pada Bab II Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Pendidikan Nasioanal berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berahklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kretatif,  mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokrtais dan bertanggung jawab (Zakiyah dan A. Rusdiana, 2014:90) 
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 Jika dilihat dari esensinya bahwa pendidikan bukan hanya diharapkan agar  siswa-

siswa menjadi  pintar saja, lebih dari itu tujuan pendidikan adalah agar menjadikan para generasi 

penerus bangsa menjadi manusia yang cerdas dan berkarakter.  Salah satu cita-cita Indonesia 

dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, hal itu berarti bahwa 

setiap warga negara berhak mengenyam pendidikan yang sama.  

 Sejak dirintisnya pendidikan Indonesia yang awalnya bermula dari taman siswa oleh 

Ki Hajar Dewantara  telah menjadi bukti bahwa Indonesia telah merintis  pendidikannya jauh 

sebelum kemerdekaan diproklamsikan. Pendidikan Indonesia terus dikembangkan dan 

dibenahi agar mampu mencapai tujuan Pendidikan Nasional. Berbagai hal dilakukan oleh 

pemerintah termasuk beberapa kali dilakukan penerapan kulikulum hingga sampai dikurikulum 

saat ini yaitu kurikulum K13 yang dimana didalamnya terdapat cakupan pendidikan karakter. 

  Dampak globalisasi yang terjadi saat ini secara tidak sadar mulai mengikis nilai-nilai 

dan makna pendidikan karakter. Pendidikan karakter sudah menjadi wacana yang sangat 

umum, banyak kemudian kaum intelektual atau penulis-penulis yang tertarik untuk membahas 

mengenai pendidikan karakter hal tersebut bisa saja disebabkan oleh keresahan sosial melihat 

kondisi kekinian. Masalah yang banyak terjadi dikalangan pelajar saat ini  menuai banyak 

keprihatinan. Kenakalan remaja, pergaulan bebas, tindakan kriminal, narkoba, dll. Kejadian-

kejadian yang seperti itu tentu tidaklah sesuai dengan nilai etika dan moral. Melihat kondisi 

masyarakat pada umumnya dan kaum pelajar saat ini harus diakui bahwa terjadi pergeseran 

nilai dan moral jadi tidak heran jika sekarang kita terkadang mendengar kata krisis moral. 

 Misalnya juga banyak pejabat atau wakil rakyat yang terjerat kasus korupsi. Mereka 

bukan tidak berpendidikan, bahkan mereka adalah kalangan berpendidikan tinggi. Tapi apakah 

tingginya pendidikan seseorang menjamin tingkah lakunya? Jawabannya tentu tidak, sebab 

mereka berpendidikan tinggi namun tidak berakarakter. Dewasa ini tidak sulit menemukan 

orang cerdas, namun sulit menemukan orang-orang cerdas yang tercerahkan. Olehnya itu nilai-

nilai karakter harus ditanamkan sejak dini. 

 

METODE 

 Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan menggunakan 

kajian pustaka. Kajian pustaka penulis gunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang 

relevan dengan topik penelitian. Pappaseng Bugis yang merupakan hasil pemikiran 

cendekiawan terdahulu dan telah dibukukan, data itulah yang digunakan untuk mengkaji dan 

mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Selain itu penelitian tentang 

pendidikan karakter telah banyak dilakukan, penulis kemudian menggunakan kjian 

kepustakaan ini untuk mengaitkan antara kearifan lokal Pappaseng Bugis dan nilai dalam 

pendidikan karakter. 

 
PENDIDIKAN KARAKTER 

 Ada beberapa teori mengenai pendidikan karakter,  (Koesoema.2010:80) memahami 

karakter sama dengan kepribadian, yaitu ciri atau karakteristik , atau gaya atau sifat khas dari 

diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, 

misalnya keluarga pada masa kecil. 

 Dalam pengertian sederhana, pendidikan karakter adalah hal positif apa saja yang yang 

dilakukan guru dan berpengaruh kepada karakter siswa yang dididiknya. Pendidikan karakkkter 

dapat pula dimaknai sebagai upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, 
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peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil 

(Samani dan Hariyanto.2012:43). 

 Menurut Kemendiknas  (dalam Wibowo.2013) pendidikan karakter adalah pendidikan 

yang mengembangkan nilai karakter bangsa pada peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai 

dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, 

sehingga anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, kreatif dan produktif.   

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter 

adalah suatu pendidikan yang tidak hanya memiliki orientasi terhadap aspek pengetahuan saja, 

tetapi juga memfokuskan kepada pembentukan sifat-sifat yang baik, mengembangkan potensi 

diri dan bagaimana berperilaku sesuai nilai dan moral.  

NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL 

 Nilai-nilai pendidikan karakter bisa digali dari warisan leluhur, sebab jauh sebelum 

kemodernan telah ada konsep pendidikan karakter dalam budaya lokal atau dalam kearifan 

lokal. Pendidikan karakter dalam kearifan lokal sangat lekat dan lebur, antara budaya, 

tradisi,dan agama yang saling menyambut dan melengkapi (Nor rosyid dkk, 2013:30). 

 Kearifan lokal adalah sebuah warisan yang harusnya terus di ajarkan sebab di dalam 

karifan lokal tersimpan nilai-nilai yang tak tergerus oleh zaman. Nilai-nilai ini kemudian 

dijadikan pedoman atau patokan dalam bertindak ataupun berperilaku. Mungkin saja banyak 

kalangan yang menganggap budaya lokal atau warisan leluhur telah kuno dan tidak dibutuhkan 

lagi dizaman modern in, tapi bagi saya inilah saatnya memunculkan kembali nilai-nilai kearifan 

lokal, nilai budaya lokal yang ada.  

  Konsep-konsep tersebut memang telah lama dan bahkan sadar atau tidak mulai 

dilupakan ditengah perubahan zaman yang begitu cepat, namun justru makna yang terkandung 

didalamnya justru sangat kekinian. Artinya makna dari pesan-pesan itu sangat sesuai dijadikan 

pelajaran dalam menghadapi kondisi krisis moral seperti saat ini. 

 Pengenalan nilai-nilai lokal termasuk nilai-nilai dan makna dari ada pappaseng agar 

mengenalkan kembali kearifsn lokal bagi peserta didik. Mereka akan memaknai nilai-nilai 

tersebut bahwa ternyata jauh sebelum kemodernan mengikis kearifan lokal, telah ada nilai yang 

terkandung yang sarat akan makna 

 

PAPPASENG 

 Makna pappaseng dalam bahasa Bugis memiliki arti yang sama dengan wasiat.  

Pappaseng adalah suatu bentuk karya sastra klasik Bugis yang hingga kini masih dihayati oleh 

masyarakat yang berlatar belakang bahasa dan budaya Bugis (sikki dkk, 1998:1). Pappaseng 

merupakan satu dari banyaknya kearifan lokal yang wariskan oleh leluhur. Pappaseng berisi 

nasehar-nasehat dan petuah-petuah telah melahirkan konsep dan tatanan kehidupan yang baik 

bagi masyarakat. Didalam pappaseng terdapat petunjuk tentang nilai-nilai moral keagamaan, 

tata pemerintahan yang baik, nilai pendidikan budi pekerti dan hal-hal yang berkaitan dengan 

tata kehidupan.  Pappaseng  dijadikan salah satu landasan dalam membentuk masyarakat yang 

beradat, aman dan damai 

 Sebagai sebuah sastra daerah dan hasil budaya yang sarat akan nilai dan makna sudah 

sepatutnya kearifan lokal termasuk nilai pappaseng ini diangkat kembali dan diperkenalkan 

bagi peserta didik. Pappaseng ini  diungkapkan melalui beberapa bentuk. Ada yang dalam 

bentuk élong (puisi), werekkada (pribahasa) dan percakapan. Pada awalnya pappaseng itu di 
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ucapkan dan dituturkan, tetapi ketika telah mengenal tulisan pappaseng tersebut ditulis di daun 

lontar dan seiring perkembangan zaman kemudian di bukukan.  

 

RELEVANSI NILAI PAPPASENG DALAM PENDIDIKAN KARAKTER 

 Dalam nilai pendidikan karakter nilai-nilai yang dikembangkan salah satunya 

berdasarkan budaya. Dalam konteks ini penulis mengambil budaya lokal (local wisdom) yaitu 

pappaseng yang berasaldari Bugis. Sebelum membahas tentang relevansi antara nilai 

pappaseng dan nilai pendidikan karakter, penulis melampirkan delapan belas nilai-nilai dalam 

pendidikan karakter menurut Diknas adalah : 

1. Religius 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

2. Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3. Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan 

tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan. 

5. Kerja Keras 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan. 

6. Kreatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang 

telah dimiliki. 

7. Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan 

tugas-tugas. 

8. Demokratis 

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain. 

9. Rasa Ingin Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas 

dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

10. Semangat Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan 

negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

11. Cinta Tanah Air Cara 

Berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara 

di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

12. Menghargai Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna 

bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/Komunikatif 
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Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna 

bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

14. Cinta Damai 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna 

bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

15. Gemar Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan 

kebajikan bagi dirinya. 

16. Peduli Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi. 

17. Peduli Sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat 

yang membutuhkan. 

18. Tanggung Jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang 

seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan 

budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

 Dalam pappaseng Bugis juga memiliki bebrapa nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai 

pendidikan karakter tersebut.  Lebih lanjut penulis membahas tiga dari 18 nilai karakter 

yang telah dirumuskan, nilai tersebut yaitu: Religius, Jujur dan etos kerja 

 

NILAI RELIGIUS 

 Nilai religius dalam pendidikan karakter merupakan salah satu aspek yang terpenting 

sebab hal ini berkaitan dengan faktor agama seseorang yang merupakan faktor penting dalam 

dirinya untuk berperilaku. Sikap religius ini adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleranterhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.Nilai religius yang terdapat didalam pappaseng 

membahas tentang hakikat Tuhan, pengabdian dan kewajiban manusia terhadap Tuhannya.  

Taroi telleng linoé, 

Tellaing pésonaku ri masagalaé. 

Machmud (dalam Sikki, dkk.1998:52) 

Terjemahan: 

Biar dunia tenggelam, 

Tak akan berubah keyakinanku kepada Tuhan 

 

Aja’ nasalaio tongeng sibawa nyamengkininnawa; 

Teppasilaingéngngi séajinna mandi nakamaséang, 

Nasappareng décéng tennaéloreng maja’,  

métauk-i Ri Déwata séuwaé 

Machmud (dalam Sikki, dkk.1998:52) 

Terjemahan: 

Janganlah meninggalkan kebaikan dan kebenaran hati,  

Tidak membedakan sanak keluarga dalam membagi kasih, 
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Mengusahakan kebaikan tanpa menghendaki keburukannya 

Dan takut kepada Tuhannya. 

 

NILAI KEJUJURAN 

 Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Sikap jujur dapat diartikan sebagai 

sikap seseorang yang melakukan perbuatan yang benar, mengucapkan perkataan yang benar, 

serta berani mengakui kesalahan. Sifat kejujuran ini banyak ditekankan pada papapseng Bugis. 

Naiyya ponna lempu-é tellu mpuwangengngi: 

Séuwana, iyapa napoadai kadopi molai 

Maduwanna, iyapa napogau i kadopi léwuruwi, ri munripi taué. 

Matelluna, tennaénrekié waramparang ripalalo, tennasakkarengngi ada-ada mariolona 

Palippui (dalam Sikki,dkk.1998:23) 

Terjemahan:  

Yang menjadi pangkal kejujuran ada tiga macam: 

Pertama, dikatakannya bila sanggup melaksanakannya 

Kedua, dilakukan bila sanggupmenanggung resiko 

Ketiga, tidak menerima barang sogokan, tidak menyangkal terhadap kata-kata yang 

pernah diucapkan. 

 

NILAI KERJA KERAS 

 Sifat kerja keras bisa diartikan sebagai suatu keseriusan seseorang untuk melakukan 

hal secara serius dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hal tersebut. Dalam 

pappaseng Bugis ada bebarapa nilai tentang kerja keras. Terlebih orang Bugis dikenal sebagai 

perantau dan memiliki etos kerja yang tinggi. 

Iaé wettué 

Sitinaja ripakkéguna wettué 

Tau temmappakégunaé wettu 

Ianaritu tau kuttu 

Kuttué teppauno 

Poléanna kuttué temmapakbinasa 

Ia kiai pasussai napaséssa 

Kuaé topa mappanrasa-rasa 

(Fachruddin, 1985:26-30)  

Terjemahan:  

Pada saat sekarang ini 

Sepatutnya waktu dimanfaatkan 

Orang yang tidak menggunakan waktu 

Orang seperti itu pemalas 

Kemalasan memang tak membunuh 

Hasil kemalasan tak membinasakan 

Tapi menyulitkan dan menyiksa 

Serta membuats sengsara 

 

NILAI PEDULI SOSIAL 

Rebba sipatokkong 
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Mali siparappé 

Sirui ménré tesiruino 

Malilu sipakainge 

Maingepi napaja 

(Sikki, 1991:19)  

Terjemahan:  

Rebah saling menegakkan, 

Hanyut saling mendaparkan 

Tarik menarik ke atsa bukan menarik ke bawah 

Khilaf ingat-memperingati sampai sadar 

 

 Isi pappaseng tersebut menjelaskan bahwa orang Bugis memiliki sifat saling 

menolong, saling mengingatkan dan saling mendorong untuk maju. Orang Bugis menyadari 

bahwa tak ada seorang pun yang mampu hidup tanpa bantuan orang lain sehingga sifat gotong 

royong sangat kuat diantara oarang Bugis. Dari makna pappaseng ini peserta didik dapat diberi 

wejangan bahwa sejak dahulu sifat peduli sosial sangatlah  kuat dan itu menjadi sebuah karakter 

yang kuat terutama untuk menjaga persatuan. 

 

KESIMPULAN  

 Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai-nilai kearifan 

lokal memiliki keterkaitan dan posisi yang penting dalam membentuk dan memperkuat karakter 

seseorang atau peserta didik. Nilai-nilai yang terdapat dalam pappaseng tersebut dijadikan 

sarana dan salah satu sumber pembentukan nilai karakter.  Nilai-nilai ini akan terus memiliki 

kebermanfaatan dalam membangun karakter dan sebagai salah satu pedoman dalam 

menjalankan kehidupan. Selebihnya bagaimana  pappaseng ini tetap dilestarikan agar peserta 

didik tahu akan nilai suatu kearifan lokal. Agar kearifan lokal ini tetap lestari dan dapat 

dijadikan salah satu pedoman maka harus disampaikan atau diterapkan dalam membangun 

nilai-nilai pendidikan karakter. 
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PEMANFAATAN FILM SOEKARNO DALAM 

MENUMBUHKAN NILAI–NILAI KARAKTER PADA 

PEMBELAJARAN SEJARAH 

Diyah Puji Lestari 1 
Mahasiswa Magister Pendidikan Sejarah , Universitas Sebelas Maret 

Suryo Edhiyono 2 

Dosen Magister Pendidikan Sejarah, Universitas Sebelas Maret 

Abstrak : Pendidikan karakter adalah upaya untuk menanamkan nilai dan norma 

dalam pembelajaran. Menurut Kemendikbud pendidikan karakter bangsa 

menghasilkan kesepakatan nasional pengembangan pendidikan budaya dan 

karakter bangsa yang terdiri dari  : Relegius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, 

Kreatif, Mandiri, Demokrasi, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta 

Tanah Air, Menghargai Prestasi. Bersahabat, Cintai Damai, Gemar Membaca, 

Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, Tanggung Jawab. Pendidikan sejarah berperan 

dalam membentuk watak (karakter) peserta didik yang dapat di integrasikan 

dengan pembelajaran sejarah. Dalam mempermudah pemahaman sejarah 

diperlukan media yang menarik. Film merupakan media yang di senangi oleh 

peserta didik yang membuat pembelajaran menjadi menarik. Film Soekarno adalah 

film tentang kepahlawanan yang dapat diambil nilai – nilai karakternya untuk 

kehidupan. 

Kata kunci : Pendidikan karakter, Soekarno, Pembelajaran Sejarah 

Abstrack : Character education is an effort to instill values and norms in learning. 

According Kemendikbud character education nation produce national agreement 

development of culture education and character of nation which consist of value : 

Relegius, Honest, Tolerance, Discipline, Hard Work, Creative, Mandiri, 

Democracy, Want To Know, Spirit of Nationality, Love Country, Achievement. 

Friendly, Loving Peace, Reading, Environmental Care, Social Care, 

Responsibility. History education plays a role in shaping the character (character) 

of learners that can be integrated with historical learning. In facilitating the 

understanding of history is required media interesting. Film is a media that is liked 

by learners who make learning interesting. Soekarno's film is a movie about 

heroism that can be taken of his character's values for life. 

Keywords: Character education, Soekarno, Learning History. 

Pendidikan adalah proses yang menjadikan seseorang yang tumbuh dengan bakat, watak, 

kemampuan dan hati nurani secara utuh (Hermino, 2014: 1). Hakikat pedidikan pada dasarnya 

proses pembebasan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, 

ketidakbenaran dari buruknya hati dan akhak (Mulyasana, 2011:2). Oleh karena itu, pendidikan 

dapat dijadikan oleh sesorang untuk merubah perilaku dan pemikiran yang awalnya tidak tahu 

menjadi tahu kerena proses pembelajaran. Sejalan dengan tujuam Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 3 “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didim agar menjadi manusia yang beriman, 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, capak, kreatif, 

mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab”. 
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 Pada tujuan pendidikan nasional yang menekankan kepada watak (karakter) yang dapat 

di implementasikan pada pendidikan karakter di proses pembelajaran dengan mengembangkan 

pendidikan karakter disekolah. Penerapan pendidikan karakter dapat dilaksanakan dengan 

proses dan pendampingan antara pendidik dan peserta didik agar lebih mudah menumbuhkan 

makna karakter peserta didik dalam pembentukan pengetahuan dan perilaku yang diharapkan. 

Hal itu, sangat penting seiring perkembangan IPTEK yang pesat demi kemajuan peserta didik 

sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. 

PENDIDIKAN KARAKTER 

Perkembangan zaman yang begitu pesat salah satunya dalam bidang pendidikan. 

Dewasa ini, perkembangan pendidikan terutama dalam kurikulum pendidikan yang mengubah 

cara belajar menjadi student center. Perubahan kurikulum yang lebih maju tidak meninggalkan 

peran pendidik untuk tidak sekedar mengajar tetapi harus bisa mendidik peserta didik. Pada 

hakikatnya pendidik masih berperan membembentuk karakter siswa , oleh karena itu 

pendidikan karakter masih sangat diperlukan untuk peserta didik.  

Karakter merupakan cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri setiap individu untuk 

bekerjasama dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Individu  yang baik bisa 

membuat keputusan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dibuatnya (Suyatno, 2009). 

Pendidikan karakter menurut Thomas Lickona dalam Anwas yaitu upaya membantu peserta 

didik untuk memahami, peduli, dan berbuat atau bertindak berdasarkan nilai – nilai atau etika. 

Sedangkan pendidikan karakter yaitu proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai nilai luhur 

dalam lingkungan pendidikan (sekolah), lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat 

(kemendiknas, 2010). Dalam memberikan pengajaran guru tidak sekedar memberikan ilmu 

pengetahuan tetapi pendidik memerlukan penanaman karakter dengan proses, contoh teladan 

dan pembiasaan dalam lingkujngan sekolah. Pendidikan karakter menerapkan visi dan teori 

pendidikan nilai yang didasarkan pada padangan filosofi humanisme, progresivme dan 

rekontruksi social bukan “transfer knowledge” yang digunakan pada masa lalu yang 

menggunakan pandangan esensial dan perenialisme (Hasan, 2012:84). 

Nilai nilai pendidikan karakter menurut Kemendiknas (2010 :i-ii ) pendidikan budaya 

dan karakter bangsa menghasilkan kesepakatan nasional pengembangan pendidikan budaya 

dan karakter bangsa untuk berbagai wilayah di Indonesia yang terdiri dari 18 nilai yaitu : 1) 

Relegius, 2) Jujur, 3) Toleransi, 4) Disiplin, 5) Kerja Keras, 6) Kreatif, 7) Mandiri, 8) 

Demokrasi, 9) Rasa Ingin Tahu, 10) Semangat Kebangsaan, 11) Cinta Tanah Air, 12) 

Menghargai Prestasi. 13) Bersahabat, 14) Cintai Damai, 15) Gemar Membaca, 16) Peduli 

Lingkungan, 17) Peduli Sosial, 18) Tanggung Jawab.  

PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH  

Mata pelajaran sejarah mempunyai arti strategis dalam pembentukan watak dan 

peradapan bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang 

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sejalan dengan pemikiran Bung Karno dalam 

amanat di sasana Gembira Bandung pada 9 April 1961 tentang “Nation and Character 

Building”. Hal tersebut menjadikan mata pelajaran sejarah sebagai jembatan masala lalu dan 

masa yang akan datang dengan menghidupkan nilai – nilai kehidupan yang akan membentuk 

karakter bangsa. Pembelajaran sejarah yang baik akan memberikan pemahaman sejarah yang 
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menyeluruh dengan merefleksikan nilai – nilai dari peristiwa sejarah untuk dijadikan 

pembelajaran di kehidupan sehari – hari. Tetapi pada kenyataannya pembelajaran sejarah yang 

ada di sekolah cenderung lebih dipahami menghafal peristiwa sejarah bukan memaknai 

peristiwa sejarah. Hal tersebut menjadi tantangan pada mata pelajaran sejarah dengan 

mengarahkan dalam memahami dan menghayati cerita sejarah kepada peserta didik untuk 

membentuk karakter.  

Inovasi untuk mengubah paradigma pembelajaran sejarah sangat diperlukan pendidik 

untuk menghilangkan pembahaman tentang sejarah yang cenderung menghafal. Pembelaharan 

sejarah tidak terlepas dengan media yang digunakan pendidik untuk meningkatkan minat 

peserta didik dalam mempelajari peristiwa masa lalu. Salah satu media yang digemari oleh 

peserta didik adalah media audio visul seperti film. Film sejarah yang sekarang ini lebih banyak 

di senangi peserta didik karena dengan melihat film peserta didik lebih mudah dalam 

memahami setiap peristiwa.  

Menurut UU No. 23 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 1 menyebutkan bahwa film 

adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang 

disebut berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukan. 

Sedangkan dalam Kamus Komunikasi  menurut  Effendy, disebutkan; film  adalah  media  

yang  bersifat  visual  atau  audio  visual menyampaikan  pesan  kepada  sekelompok  

orang  yang  berkumpul disuatu tempat (Trianton, 2013:2).  

Trianton (2013:3) menyebutkan secara umum fungsi film yang dibagi menjadi empat 

yaitu: 1) alat hiburan 2) sumber informasi 3) alat pendidikan, dan 4) pencerminan nilai-nilai 

sosial budaya suatu bangsa. Dengan   demikian   film   juga   menjadi   salah   satu   fungsi   

dalam pendidikan. Secara rinci lagi manfaat film dalam pembelajaran dalam kelas yakni; 

mengembangkan pikiran dan pendapat para peserta didik, menambah daya ingat  pada 

pelajaran,  mengembangkan  daya fantasi anak didik, menumbuhkan minat dan motivasi 

belajar menyampaikan  pesan  kepada  sekelompok  orang  yang  berkumpul disuatu 

tempat (Trianton, 2013:2). Salah satu film yang patut di teladai adalah film tentang Ir Soekarno 

yang dapat menumbuhkan karakter peserta didik dengan memahami nilai – nilai yang adad di 

film tersebut. 

NILAI NILAI KARAKTER DALAM FILM SOEKARNO 

Di dalam film Soekarno yang berisikan tentang kehidupan Ir Soekarno yang sejak kecil 

hingga menjadi seorang pahlawan yang sangat berjasa bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pada 

film ini beberapa orang ada yang pro dan kontra dalam penayangan film Soekarno, tetapi 

banyak hal yang dapat kita ambil makna dalam setiap peristiwa yang berupa nilai - nilai 

kehidupan untuk membentuk karakter peserta didik. 

1. Pada awal film Soekarno ini, sebelum kita menonton setiap bagian dari siswa film di 

harapkam kita menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia yaitu Iagu Indonesia 

Raya dengan sikap berdiri dan dengan khitmat 

Nilai karakternya yaitu :  

a. Semangat Kebangsaan : menyanyikan lagu Indonesia raya dapat menanamkan rasa 

semangat kebangsaan kepada negara untuk para pahlawan yang dapat menjadikan 

negara indonesia yang di akui kemerdekaannya oleh bangsa lain sehingga kita di 

harapkan meneruskan semangat kebangsaan dari para pahlawan 
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b. Cinta Tanah Air : lagu Indonesia Raya yang kita nyanyikan dengan sepenuh hati dan 

dengan memahami setiap syair dari lagu tersebut dapat memupukan rasa cinta tanah 

air yang semakin besar kepada negara Indonesia yang telah merdeka sejak 1945. 

2. Jawa Timur (1912) di rumah Raden Soekemi Sastrodiharjo 

Ketika berada di rumah R.Soekemi terjadi suatu persitiwa yang mana salah seorang anak 

kecil yang bernama kusno (nama kecil Ir Soekarno ) yang mengalami sakit selama 2 bulan 

yang mana orang tua dari kusno berupaya untuk melakukan berbagai hal untuk 

kesembuhan sang putra dengan cara tradisional. 

Nilai nilai karakternya yaitu : 

Religius : peristiwa tersebut terkandung nilai relegius yaitu ketika terjadi percakapan 

antara orang tua kusno tentang penyakit yang telah di derita anaknya selama 2 bulan 

yang mana orang tua sudah pasrah dengan tuhan untuk kesembuhan anaknya. 

Kepasrahan tersebut di ucapkan dalam bahasa jawa yaitu “ pasrah marang Gusti Allah” 

yang bermakna menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  Selain itu, pada kejadian 

sakint nya kusno tersebut ayahnya telah melakukan berbagai hal untuk kesembuhan 

anaknya yaitu dengan melakukan tirakat selama 2 bulan maksud dari tirakat tersebut 

adalah salah satu kepercayaan orang jawa yang mana sang ayah rela tidur di bawah 

tempat tidur anaknya agar penyakitnya dapat di pindahkan ke badan ayahnya.  

3. Ketika umur Kusno 11 tahun terjadi peristiwa pergantian nama karena saat itu umur kusno 

tidak seimbang dengan kesehatannya sehingga orang tua kusno mengadakan acara 

mensucikan diri (ruat) dengan mengganti nama Kusno. 

Nilai nilai karakternya : 

Demokrasi : pada saat orang tuanya kusno memulai acarannya untuk mengganti nama 

kusno terdapat beberapa orang yang mengusulkan beberapa nama kepada kusno 

dengan berbagai alasan yang akhirnya menjadi Sukarno 

4. Gang Paneleh , Surabaya (1920) di rumah Haji Cokroaminoto , Ketua Sarekat Islam 

Dari peristiwa tersebut mengandung nilai nilai karakter : 

a. Gemar membaca : sejak remaja Soekarno telah gemar membaca yang terbukti ketika 

berada di kediaman Haji Cokroaminoto yang sedang membaca buku dan mempunyai 

rasa ingin tahu tentang belanda kepada cak Muso yang sedang membaca Koran. Hal 

tersebut tercermin dalam penguasaan Ir Soekarno yang pandai menggunakan 9 bahasa 

dari berbagai negara secara fasih  

b. Bersahabat dan Komunikatif : Soekarno remaja telah pandai berkomunikasi dengan 

beberapa orang seperti Kartosuwiryo yang sebagai sehabat remajanya serta Soekarno 

remaja mempunyai teman yang keturunan Belanda yang mempunyai latar belakang 

status yang berbeda tetapi Soekarno mampu berkomunikasi dengan Mien (anak 

keturunan Belanda) dengan baik dengan bahasa asing.  

5. Ir Soekarno bertamu di rumah temannya Mien seorang anak bupati yang berketurunan 

Belanda. 

Pada peristiwa tersebut nilai nilai karakternya yaitu : 

a. Peduli sosial : Soeokarno remaja mengamati keadaan di sekitar rumah temannya yang 

mana sebagian besar ajudannya adalah orang Indonesia yang menjadi budak untuk 

membersihkan lingkungan , menjaga hewan piaraannya dan penjaga rumah. Peristiwa 

tersebut membuat soekarno berfikir tentang kondisi masyarakat yang ada di negaranya. 
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b. Semangat kebangsaan : pada saat soekarno di usir oleh ayah Mien , di kediamannya 

Soekarno belajar pidato dengan sungguh sungguh sehingga memunculkan semangat 

kebangsaannya untuk mengusir penjajah belanda. 

6. Soekarno bersama haji Cokroaminoto dan Kartosuwiryo sedang berada di delman dan 

saling berkomunikasi antara ketiga orang terebut. Dari perbincangan tersebut nilai nilai 

karakternya yaitu : 

Berkomunikatif : Soekarno menerima nasihat oleh Haji Cokroaminoto tentang seorang 

pemimpin yang sanggup mengikat hati rakyat. 

7. Pidato Soekarno yang berada di atas sebuah panggung yang di saksikan beberapa anggota 

PNI.  Nilai – nilai karakternya :  

Semangat Kebangsaan : dalam isi pidatonya yang di kumandangkan oleh Ir Soekarno 

yang mampu membakar semangat kebangsaan rakyatnya denga kalimat – kalimat 

yang ditulisnya. 

8. Penjara Banceuy , Bandung (1929) 

Niali nilai karakternya yaitu : 

Tanggung Jawab : Soekarno melakanakan hukuman atas pidatonya yang di anggap 

oleh tentara belanda sebagai suatu pemberontakan kepada pemerintah kolonial 

sehingga Soekarno bertnggung jawab dengan ditangkapnya dan di masukan ke 

penjara. Soekarno ketika mulai masuk ke penjara Banceuy di suruh oleh penjaganya 

untuk berganti pakainan sesuai tehanan yang lainnya namun Soekarno menolak secara 

tegas kalau Bliau bukannla seorang pencuri. 

9. Gedung landraan , Bandung (1930) 

Berani : Soekarno dengan lantang dan tegas perpidato tentang penderitaan rakyat 

Indonesia dengan semanangat yang mengebu-gebu dalam membacakan isi pidatonya 

akhirnya Ir Soekarno di vonis penjara selama 4 tahun. 

10. 2 tahun kemudian Soekarno di bebesakan dan mulai kembali ber politik , tahun 1934 

Soekarno di tangkap dan di bauang di Ende. 4 tahun di ende bersama isteri dan 3 anak 

angkatnya Soekarno dipindahkan di Bengkulu karena Malaria. Di Bengkulu Soekarno 

mengajar di Sekolah Moehammadijah.  

Niali nilai karakternya yaitu : 

a. Berkomunikatif / bersahabat : Soekarno dengan ramah menjadi seorang guru 

yang di hormati oelh murid muridnya 

b. Demokratis : dalam mengajar Soekarno menerapkan sistem demokrasi denan 

melakukan pembelajaran dengan berdiskusi kepada muridnya dengan cara 

mengemukaakan pendapat muridnya tentang nusantara. 

11. Tanggal 1 Desember 1941 Kaisar Hirohito mengumumkan perang dunia II yang 

akhirnya melestusnya perang di Asia Pasifik sehingga membuat pasukan jepang 

dapat menduduki Indonesia dengan menghancrkan kapal belanda. Kedaan tersebut 

membuat Indonesia menjadi kacau bagi semua orang terutama soekarno. Nilai nilai 

karakter yaitu : 

Tanggung Jawab : Ir Soekarno mempunyai sikap yang tanggung jawab terhadap 

keluarganya ketika Istrinya Inggit dan anaknya di bawa oleh pasukan Belanda dengan 

menyusul mereka untuk di bawa ke Australia agar tidak tertanggap oleh pasukan 

jepang 
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12. Pasukan belanda gagal membaawa Soekarno ke australia karena sudah diketahui oelh 

pasukan jepang sehingga Soekarno berada di hotel Soematra. Ketika berada di tempat 

tersebut sahabat Soekarno datang untuk berdiskusi tentang pasukan jepang yang 

melakukan propaganda di Indonesia. Namun , ketika hal tersebut berlangsung tentara 

jepang datang ingin menemui Soekarno 

Niali nilai karakternya yaitu : 

a. Toleransi (Sopan Satun) : ketika prajurit jepang menunukkan kepalanya yang 

merupakan cara orang jepang menghormati orang lain di balas dengan sopan santun 

oleh Soekarno dengancara menundukan kepalanya sebagai penghormatan. 

b. Cinta tanah air : ketika Soekarno di minta untuk menemui kapten dari jepang yang 

mana kapten tersebut menginginkan dukungan Soekarno untuk menjadikan jepang 

sebegai Negara asia Timur Raya namun hal tersebut langsung di tolak oleh Soekarno. 

Kemudian di kediamannya Soekarno masih memikirkan akibat yang akn di terimanya 

ketika menolak keingina kepten jepang yang saat itu menjadi pempimpin. 

13. Keesokan harinya terjadi pertumpahan darah tentara jepang yang memporak 

porandakan rakyat biasa yang merupakan ancaman karena penolakan dari 

soekarno. Oleh karena itu , Soekarno kemudian datang untuk membantu orang 

orang yang menjadi korban .  

Niali nilai karakternya yaitu : 

a. Peduli sosial : Soekarno membantu korban yang tertembak kakinya oleh 

pasukan jepang  

b. Cinta damai : untuk menghentikan kekejaman tentara jepang Ir Soekarno 

menuruti tentara jepang yang ingin meminta bantuan makanan pokok untuk 

kebutuhan mereka demi mengurangi korban jiwa. 

14. Terjadi banyak penculikan anak anak gadis dan perempuan yang dilakukan oleh 

tentara jepang sehingga Ir Soekarno mengadakan diskusi dengan para ulama / 

pemuka agama tentang persitiwa ini . pada saat peristiwa ini berlangsung terjadi 

perbedaan pendapat anta Ir Soekarno dan para ulama sehingga sedikit 

memunculkan ketegangan antara keduaanya. 

Nilai nilai karaktenya yaitu : 

Demokratis : Ir Soekarno pada awalnya mengemukakan pendapatnya tentang 

peristiwa penculikan tersebut dan mengemukaakan solusinya namun solisinya 

di tolak oleh para ulama karena tidak sesuai dengan syariat Isam. Sehingga 

terjadinya ktegangan , namun Soekarno mendengarkan pendapat masing 

masing anggota diskusi. Dengan adanya ketegangan tersebut Ir Soekarno 

bersikap sabar dan menjelaskan dengan alasan yang dapat di terima dan di 

yakinkan oleh anggota lainnya tentang usulnya sehingga anggota diskusi mau 

menerima solusi soekarno. 

15. Atas perintah pimpinan jepang Ir Soekarno dan keluarganya di bawa ke Jakarta pada 

tanggal 9 Juni 1942 dengan kapal Bergas dan di sambut oleh anwar Cokroaminoto, 

soendoro Asmara hadi , ratna djoemi, dan Moh Hatta. Ketika berada di rumah Moh hatta ( 

menteng , Jakarta ) Ir Soekarno , Moh Hatta dan Syahrir sedang berdiskusi tentang bekerja 

sama dengan jepang. Dalam diskusi tersebut terjadi perdebatan antara ketiga orang tersebut 

hingga masing masing mempunyai pandangan yang berbeda. 
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Nilai niali karakternya yaitu : 

a. Toleransi : Ir Soekarno mengahrgai pendapat antara Syahrir dan Moh Hatta walaupun 

Ir Soekarno tidak sependapat tetapi mereka satu tujuan untuk mencapai kemerdekaan 

Indonesia. 

b. Tanggung jawab : ketika Syahrir menyanggah pendapat Ir soekarno dengan yakin Ir 

Soekarno akan bertanggung jawab terhadap pendapatnya ketika pendaptnya gagal 

yaitu pendapat ingin bekerja sama dengan jepang. 

16. Istana Gubernur jendral Imamura Hiroshi telah terjadi pertemuan antara Jendral Imamura 

d Ir Soekarno yang mempunyai kepentingan masing masing. Niali nilai karaktenya yaitu : 

a. Mandiri : Ir Soekarno berkunjung sendiri ke Istana jendral Imamura tanpa di damping 

oleh orang lain 

b. Toleransi : Ir soekarno bersikap Toleransi kepada Jenral Imamura yang mempunyai 

kepentingan masing masing yang tidak boleh menganggu kepentingan di masing 

masing pihak. 

17. Di Stasiun Gubeng (Surabaya ) Soekaro di damping oleh Moh hatta dan Istri tiba di stasiun 

dan melakukan pidato di depan rakyat.  

Nilai- nilai karakternya yaitu : 

Semangat Kebangsaan : dengan tegas Ir Soekarno mengemukakan pendapatnya 

untuk bekerjasama dengan jepang untuk kemerdekaan Negara Indonesia. Isi pidatonya 

yang di ucapkan oleh Ir Soekarno telah membuat rakyat percaya dengan keputusan Ir 

Soekarno karena ketegasannya dalam berpidato 

18. Peristiwa Romusha yang di amati oleh Ir Soekarno telah membuat Rasa Peduli Sosial dari 

dalam diri Soekarno muncul ketika mengamati kekejaman pasukan jepang yang menyiksa 

rakyat untuk bekerja secara paksa dengan cara di siksa. 

19. Tanggal 8 September 1994 (Pulau Jawa ) diperbolehkan untuk mengibarkan bendera merah 

putih pertama kalinya dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sejak kependudukan jepang 

di Indoneisa. 

Niali niali karakternya yaitu : 

a. Semangat kebangsaan : dengan melakukan pengibaran bendera dan menyanyikan 

lagu kebangsaan Indonesia dengan cara yang sederhana membuat semangat 

kebangsaan semakin muncul untuk keinginan terbebas dari penjajah 

b. Cinta tanah air : peristiwa tersebut merupakan salah satu peristiwa yang 

mencerminkan pejuangan untuk tanah air Indonesia. 

20. Rumah Laksamana maeda (pejabat penghubung angkatan laut- darat Nippon) 

Demokratif : dalam diskusi tersebut lasnamana maeda mengusulkan untuk bentuk 

negaranya adalah kerajaan lalu Soekarno menerima sana dari Maeda tapi harus di 

diskusikan lagi dengan Moh Hatta dan sahabatnya. 

21. Ir Soekarno kembali ke kediamannya dan di hadang oleh golongan muda yang kecewa 

terhadap sikap soekarno. Namun Soekarno menjelaskan alasanya kapada golongan muda . 

Niali nilai karakternya yaitu : 

Cinta damai : Ir soekarno menginginkan keerdeekaan Indonesia dengan cara yang 

damai dan selamat tanpa ada pertumpahan darah. 

22. Di Gedung Volksraad tanggal 1 Juni 1945 dengan siding BPUPKI yang merumuskan dasar 

negara. 
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a. Berani dan Tegas : ketika musyawarah berlangsung terjadi perdebatan tentang dasar 

negara antar golongan lalu Soekarno berani perpidato secara langsung untuk 

menangankan situasi yang kacau dengan isi pidato Soekarno. 

b. Cinta Tanah Air : Soekarno menyatakan rasa nasionalismenya dengan menyatukan 

berbagai pulai , suku , budaya yang ada di Indonesia. 

c. Peduli Lingkungan : kepedulian Soekarno termuat dalam perumusan dasar negara 

tentang Peri kemanusiaan 

d. Demokratis : Soekarno berpendapat bahwa setiap masalah harus diselesaikan secara 

musyawarah 

e. Peduli sosial : dalam pidatnya Ir soekarno berpesan untuk hidup secara bersama sama 

tanpa ada perbadan status 

f. Relegius : dalam rumusan dasar negara harus Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

demean hiduo yang saling toleransi (menghargai) perbedaan keyakinan 

23. Peristiwa Rengasdengklok (16Agustus 1945) di rumah Petani Tionghoa , Djiaw kie Siong. 

Terjadi peristiwa mengamanan yang dilakukan oleh golongan muda terhadap Soekarno dan 

Hatta agar cepat memerdekaan Indonesia yang terhindar dari pengaruh jepang. Nilai 

nilainya karakternya yaitu : 

a. Mandiri : Soekarno dengan tegas unttuk bersikukuh untuk memproklamasikan 

kemerdekaan walaupun di halangi oleh tentara jepang. 

b. Cinta tanah air : ketika berada di mobil dengan tegas Ir Soekarno menjawab 

pertanyaan Moh Hatta mampu memipin Negara Indonesia ketika sudah merdeka 

kerena rasa cintanya terhadap Indonesia yang ada di diri Soekarno. 

24. Rumah Laksamana Maeda untuk penyusunan teks proklamasi 

Penyusunan itu dilakukan oleh Soekarno , Moh Hatta dan Ahmad Soebarjo di salah satu 

ruangan tertutup. Nilai nilai karakternya yaitu : 

a. Demokratis : penyusunan tersebut dilakukan secara demokratis dan saling 

berkomunikasi untuk membuat teks proklamasi yang mana Soekarno yang menulis 

teks tersebut dengan beberapa ususlan dari Moh hatta dan ahmad Soebarjo. 

b. Tanggungjawab : dengan terjadinya peristiwa peristiwa sebalum pelaksanaan 

penyusunan hingga teks proklamasi sudah dapat di ketik membuat Ir Soekarno 

terkena penyakit malaria karena kerja eras yang sangat luar biasa demi proklamasi 

Indoneisa. 

25. Pembacaan  teks Proklamasi di kediaman Ir Soekarno dengan di kibarkan bendera sang 

merah putih yang telah di jahit oleh Ibu Fatmawati. Nilai nilai karakternya yaitu : 

a. Semangat kebangsaan : Ir soekarno dengan semangat membacakan teks proklamasi 

dengan suara yang lantang walaupun dengan keadaan sakit tetepi semangat 

kebangsaan yang besar membuat Ir Soekarno merasa puas. 

b. Cinta Tanah air : puncak dari peristiwa tersebut adalah proklamasi yang telah di nanti 

nanti oleh Soekarno dan rakyat Indonesia yang mempunyai rasa cinta terhadap tanah 

air Indonesia. 

PENANAMAN NILAI KARAKTER PADA FILM SOEKARNO TERHADAP 

PESERTA DIDIK 

Pada film Soekarno, nilai nilai karakret dari seorang tokoh Soekarno dapat ditanamkan 

di siswa sekolah menengah atas karena sebagian besar film ini telah mengandung nilai positif 
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yang dapat di contoh oleh siswa sekolah menengah. Karakter  Soekarrno telah memberikan 

sikap yang baik dalam setiap kegiatannya sejak kecil , remaja hingga dewasa dalam proses 

kehidupannya hingga mencapai kemerdekaan atas jasa Soekarno. Nilai karakter yang ada di 

dalam diri Soekarno dapat untuk di tanamkan pada diri siswa yang merupakan generasi penerus 

bangsa untuk belajar dari sosok Soekarno yang bekerja keras , cinta tanah air, mempunyai 

semangat kebangsaan yang tinggi, disiplin, demokrtatis , toleransi , dll. Walaupun demikian 

film Soekarno masih ada yang kontra tentang perilaku negatif yang ada di dalam film tersebut 

tetapi dapat diambil contoh siswa siswa sekolah untuk sebuah pembelajaran dalam kehidupan 

kelak di masa depan. Sehingga dapat di jelaskan bahwa film Soekarno dapat menanamkan nilai 

- nilai karakter dari seorang tokoh Ir Soekarno pada peserta didik terutama dalam pembelajaran 

sejarah. 

SIMPULAN  

Pendidikan karakter yaitu proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur 

dalam lingkungan pendidikan (sekolah), lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. 

Nilai – nilai karakternya yaitu relegius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi. 

bersahabat, cintai damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. 

Dalam melaksanakan pendidikan karekter mata pelajaran sejarah sangat berperan pembentukan 

watak dan perilaku peserta didik karena sejarah mengajarkan untuk memahami peristiwa masa 

lalu dengan bijak untuk kehidupan masa sekarang dan yang akan datang. Pembelajaran sejarah 

memerlukan inovasi untuk mempermudah pemahaman peserta didik , hal tersebut berupa 

pemanfaatan media pembelajaran seperti film. Film merupakan media pembelajaran yang dapat 

menarik siswa untuk memahami suatu peristiwa atau kejadian. Pemanfaatan film Soekarno 

dalam pembelajaran sejarah dapat menumbuhkan nilai – nilai karakter yang ada di dalam diri 

peserta didik dengan mengkaji katakter Ir. Soekarno. 
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WISATA SEJARAH SEBAGAI INOVASI STRATEGI 

PEMBELAJARAN SEJARAH TERINTEGRASI PENDIDIKAN 

KARAKTER 

Dya Fatkhiyatur Rohimah 
Pendidikan Sejarah Pascasarjana Universitas Negeri Malang 

Abstrak: Dalam upaya menghadapi globalisasi yang tidak bisa dielakkan, 

Indonesia sudah harus mempersiapkan diri sejak dini. Salah satunya adalah melalui 

pendidikan, Indonesia harus memiliki generasi penerus yang berkualitas sehingga 

mampu bersaing dengan Negara-negara di dunia. Tugas dari pendidikan bukan 

sekedar mencetak generasi yang berintelektual saja, tetapi juga bagaimana 

pendidikan menghasilkan manusia yang memiliki karakter. Guru sebagai pendidik 

menjadi pemeran utama dalam proses pembelajaran, di mana di dalamnya 

diperlukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik 

dan juga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Pendidikan karakter bersifat 

fleksibel sehingga dapat diintegrasikan ke semua materi pelajaran, termasuk 

sejarah. Dalam pembelajaran sejarah yang sarat nilai-nilai historis juga sangat 

mudah untuk diintegrasikan dengan pendidikan karakter. Salah satu strategi 

inovatif yang bisa digunakan dalam mengintegrasikan pembelajaran sejarah 

dengan nilai-nilai karakter adalah wisata sejarah, di mana peserta didik diajak 

untuk merasakan langsung seolah menjadi pelaku sejarah sesuai dengan tempat 

yang dikunjungi. Terutama pada perkemahan sejarah, peserta didik akan 

merasakan pengalaman sejarah lebih mendalam dan intensif yang di dalamnya 

terdapat penanaman nilai-nilai karakter seperti toleransi, disiplin, bekerja sama, 

mandiri, peduli terhadap lingkungan, berjiwa sosial, dan bertanggung jawab. 

Kata Kunci : Strategi Pembelajaran, Pendidikan Karakter, Wisata Sejarah 

Abstract: In an effort to face the inevitable globalization, Indonesia has to prepare 

itself early on. One of them is through the education, Indonesia must have the next 

generation of quality that can compete with the countries in the world. The task of 

education is not only to print intellectual generation, but also how education 

produces human beings with character. Teachers as educators become the main 

actors in the learning process, in which the necessary learning strategies in 

accordance with the characteristics of learners and also can achieve learning 

objectives. Character education is flexible so that it can be integrated into all 

subject matter, including history. In history learning that is full of historical values 

is also very easy to integrate with character education. One of the innovative 

strategies that can be used in integrating history learning with character values is 

through historical tours, where learners are invited to feel as a performer of history 

in accordance with the places visited. Particularly in the camp of history, learners 

will experience deeper and more intensive historical experiences in which there is 

the inculcation of character values such as tolerance, discipline, cooperation, self-

reliance, care for the environment, social, and responsible. 

Keywords : Learning Strategies, Character Education, History Tour 

Pendidikan pada abad 21 ini sudah menjadi kebutuhan utama manusia, segala aspek kehidupan 

selalu memerlukan ilmu yang bisa diperoleh melalui proses pendidikan baik formal, non 

formal, maupun informal. Selain itu pendidikan juga menjadi media yang digunakan untuk 

mengangkat kualitas masyarakat serta menyadarkan mereka pada kehidupan yang lebih baik. 

Dalam masyarakat global yang semakin beragam dan kompleks, sistem pendidikan memiliki 
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tanggung jawab untuk membina dan mengembangkan masyarakat secara bermoral dan 

memahami luasnya keberagaman pengalaman manusia itu sendiri (Baharuddin, 2009: 226, 

Barkatsas, 2016: 105). 

Berbagai usaha telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia, mulai dari perbaikan kurikulum, pengadaan sarana 

dan prasarana, peraturan perundang-undangan, hingga profesionalisme guru.  Pada 

proses pembelajaran, tidak hanya sekedar sebagai aktivitas tetapi juga harus 

mendatangkan suatu perubahan tingkah laku yang lebih baik. Maka salah satu 

kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu berkaitan dengan kemampuan 

dalam bidang kependidikan dan keguruan, penggunaan strategi pembelajaran 

misalnya. 

Tugas seorang guru bukan hanya harus menguasai materi yang akan 

disampaikan kepada peserta didik saja, tetapi juga harus mampu mengajarkan 

pengetahuan dan keterampilan tersebut karena pembelajaran merupakan upaya 

membelajarkan peserta didik (Degeng dalam Wena, 2014: 2). Sehingga dalam proses 

pembelajaran, seorang guru sangat dituntut untuk dapat melaksanakannya dengan 

efektif dan efisien. Salah satu caranya adalah guru harus mampu memilih dan 

menggunakan strategi dalam proses pembelajaran secara tepat sehingga tujuan 

pembelajarannya dapat tercapai. Tanpa adanya strategi yang jelas bisa dipastikan 

proses pembelajarannya tidak akan terarah dan tidak optimal. Strategi pembelajaran 

sangat berguna bagi guru dan peserta didik, di mana bagi guru strategi menjadi acuan 

dan pedoman dalam bertindak secara sistematis dalam proses pembelajaran. 

Sedangkan bagi peserta didik berguna untuk mempermudah proses belajar dan dalam 

memahami isi materi pembelajarannya. 

Dalam konteks yang universal, kemunculan dan perkembangan awal pendidikan 

dilandasi oleh pemikiran mengenai lembaga sekolah yang tidak hanya bertanggung 

jawab agar peserta didik menjadi cerdas, tetapi juga bertanggung jawab untuk 

mendayagunakan diri agar memiliki nilai moral sebagai panduan dalam kehidupan 

sehari-hari (Samani dan Hariyanto, 2014: 10). Sebagaimana tertuang dalam UU No 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokrasi serta bertanggung 

jawab. Berdasarkan hal tersebut dan melihat realitas saat ini serta kebutuhan yang akan 

datang, maka ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter sangat perlu 

untuk dipersiapkan untuk menghadapai tantangan global (Maksudin, 2013: 46). 

Bagi bangsa Indonesia tidaklah sulit untuk menemukan nilai-nilai pendidikan 

karakter sebab bangsa Indonesia masih menjunjung adat dan budaya luhur 

ketimurannya. Nilai-nilai karakter itu tersirat hampir di setiap suku bangsa di negeri ini, 

mulai dari suku Jawa, Sunda, Sasak, Bugis, Minang, Dayak dan lainnya yang dapat 
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diinternalisasikan ke dalam pendidikan karakter. Unsur lokalitas ini penting untuk 

diinternalisasikan kepada peserta didik melalui pendidikan karakter agar peserta didik 

tidak tercerabut dari akar dan budayanya (Wibowo, 2013: 13). Pendidikan karakter 

dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran, maknanya pengenalan nilai-nilai, 

kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam 

tingkah laku peserta didik dilakukan melalui proses pembelajaran. Dengan demikian, 

peserta didik tidak hanya menguasai atau memahami materi tetapi juga memiliki 

karakter. 

Urgensi pendidikan karakter dilatarbelakangi oleh tiga hal: 1) karakter 

merupakan bagian esensial dari manusia dan karena itu harus dididikkan, 2) karakter 

generasi muda bahkan generasi tua mengalami erosi, memudar dan keberadaannya 

mongering, dan 3) terjadi detolisasi kehidupan yang diukur dengan materi yang dicari 

dengan menghalalkan segala cara (Maksudin, 2013: 58). Di sinilah peran penting 

seorang guru yang tidak hanya berkewajiban untuk menyampaikan materi dan 

mencerdaskan peserta didik, tetapi juga membentuk generasi yang berkarakter. Hal ini 

tentu tidak bisa dilepaskan dari pemilihan strategi yang tepat dalam proses 

pembelajaran, selain untuk transfer pengetahuan juga diintegrasikan dengan nilai-nilai 

karakter. 

Untuk mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam pembelajaran, secara 

filosofis harus diberi muatan nilai-nilai fundamental terkait dengan bidang studi yang 

bersifat profetik, universal dan humanistik. Menurut Fitri (2012: 156) pendidikan 

karakter dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran di setiap mata pelajaran. Materi 

pelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai pada mata pelajaran harus 

dikembangkan, dieksplisitkan, dan dikaitkan dengan konteks sehari-hari. Oleh karena 

itu pembelajaran nilai karakter seharusnya tidak hanya fokus pada ranah kognitif tapi 

juga pada internalisasi dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik. 

Terdapat banyak cara mengintegrasikan nilai karakter  ke dalam materi 

pembelajaran, seperti: mengungkapkan nilai-nilai yang ada dalam materi 

pembelajaran, mengintegrasikan nilai-nilai karakter menjadi bagian terpadu dari materi 

pembelajaran, menggunakan perumpamaan dan perbandingan dengan kejadian yang 

serupa, mengubah hal negatif menjadi positif, menggunakan lagu, musik, dan drama 

untuk melukiskan kejadian yang berisi nilai-nilai karakter (Kemendiknas, 2010: 21). 

Pembelajaran sejarah menjadi salah satu pembelajaran yang memanggul tugas pokok 

character building peserta didik dan membangkitkan kesadaran empati. 

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan ke dalam materi pelajaran, begitu juga 

dengan pengajaran sejarah. Sudah seharusnya belajar sejarah tidak hanya berdasarkan 

buku teks dan berada di dalam kelas saja. Belajar sejarah yang baik dapat berasal dari 

pengalaman sehari-hari, peserta didik idealnya merasakan secara langsung kehidupan 

nyata bukan hanya materi yang jauh dari realitas sebab kedekatan emosional peserta 

didik dengan lingkungan adalah sumber belajar yang berharga (Mulyono, 2008: 1). 

Menurut Richardson (Maksudin, 2013) ada berbagai cara yang bisa digunakan untuk 

menyampaikan pendidikan karakter baik melalui sastra, sejarah, ilmu pengetahuan 
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alam, dan matematika. Melalui pembelajaran sejarah misalnya, dengan memunculkan 

pertanyaan terkait dengan apa yang sedang terjadi saat ini, sehingga perasaan peserta 

didik akan tergugah karena adanya keterkaitan antara peristiwa sejarah dengan 

kehidupan sehari-hari peserta didik.. 

Dari sekian banyak inovasi dalam dunia pendidikan khususnya inovasi pada 

strategi pembelajaran, terdapat strategi pembelajaran wisata sejarah yang dapat 

digunakan sebagai alternatif agar proses pembelajaran tidak monoton dengan strategi 

yang sudah biasa digunakan dan juga dapat me-refresh tubuh dan jiwa yang terlalu 

sering berada di kelas. Selain itu, melalui strategi wisata sejarah juga dapat 

diintegrasikan dengan nilai-nilai karakter sehingga peserta didik tidak hanya 

memahami materi pada ranah kognitif, tetapi juga psikomotor melalui wisata sejarah 

dan afektif berupa nilai-nilai karakter yang terintegrasi pada strategi wisata sejarah ini. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research, yang merupakan 

teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, 

catatan dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan. Sehingga 

menghasilkan data deskriptif mengenai “Wisata Sejarah Sebagai Inovasi Strategi Pembelajaran 

Sejarah Terintegrasi Pendidikan Karakter”. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Inovasi  Strategi Pembelajaran 

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang artinya jenderal atau 

panglima. Sehingga menurut Simatupang yang dikutip oleh Gulo (2008), strategi diartikan 

sebagai ilmu kejenderalan atau ilmu kepanglimaan. Istilah strategi pada awalnya memang 

digunakan di dunia militer, namun dalam perkembangan selanjutnya istilah strategi juga 

digunakan di dunia pendidikan. Mulanya, strategi diartikan sebagai suatu seni, lebih tepatnya 

seni membawa pasukan ke medan tempur dalam posisi yang paling menguntungkan. Sebagai 

seni tentu diperlukan kepiawaian dalam melaksanakan strategi (Murdiono, 2012: 25). 

Dalam Webster New International Dictionary yang dikutip Gerlach dan Ely, istilah 

strategi diartikan sebagai a careful plan or method or a clever stratagem, the art of employing 

or devising plans or strategy toward a goal. Dengan demikian strategi pembelajaran merupakan 

suatu metode pendidikan untuk menciptakan siswa belajar. Atau dengan kata lain strategi 

pembelajaran adalah seluruh usaha guru termasuk perencanaan, cara dan taktik yang digunakan 

untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan sebelumnya (Supardan, 2015: 191). 

Sedangkan Dick dan Carey menyebutkan bahwa strategi pembelajaran merupakan 

komponen umum dari suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan bersama. Di 

sisi lain, Miarso menganggap strategi pembelajaran sebagai suatu pendekatan secara 

menyeluruh dalam sistem pembelajaran berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan guna 

mencapai tujuan pembelajaran (Solihatin, 2012: 3-4). 

Gerlach dan Ely dalam Purwanto (2007) menyebut ada dua kriteria yang dapat 

digunakan untuk memilih strategi belajar mengajar, yaitu efektifitas dan efisiensi. Efektif 

mengacu pada apakah tujuan belajar telah tercapai sesuai dengan rencana. Sedangkan efisiensi 
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mengacu pada keberhasilan pencapaian tujuan belajar yang ditempuh dengan penggunaan 

tenaga, biaya, dan peralatan seminimal mungkin. Kriteria lainnya adalah bentuk aktivitas 

belajar yang diinginkan. Apabila guru menginginkan siswa aktif dan menekankan pada proses, 

bukan sekedar penyerapan materi maka dapat dipilih strategi curah pendapat atau berpikir 

kreatif (Purwanto, 2007: 52-53). 

Selain itu juga terdapat beberapa dasar yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan 

strategi belajar mengajar. Seperti disampaikan Hasibuan (2012: 4-5) beberapa yang dapat 

digunakan sebagai kerangka acuan untuk memahami sehingga dapat memilih secara lebih tepat 

serta menggunakannya secara lebih efektif di dalam penciptaan sistem lingkungan belajar 

mengajar. Pertama, pengaturan guru dan siswa. Kedua, struktur peristiwa belajar mengajar. 

Ketiga, peranan guru dan murid di dalam mengolah pesan. Keempat, proses pengolahan pesan. 

Dan kelima, tujuan belajar. Kelima hal ini mensyaratkan kondisi belajar tertentu sehingga akan 

dapat dijabarkan strategi belajar yang sesuai. 

Seiring dengan kemajaun ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tuntutan zaman pun 

juga semakin meningkat. Pesatnya perkembangan zaman ini dibarengi pula dengan munculnya 

berbagai inovasi dalam bidang pendidikan termasuk juga strategi pembelajaran. Banyaknya 

inovasi-inovasi baru dalam strategi pembelajaran selain memberikan kemudahan juga perlu 

diperhatikan dalam pemilihannya. Dalam memilih strategi pembelajaran tentu harus 

disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, kondisi, karakteristik peserta didik dan kesesuaiannya 

dengan materi yang akan disampaikan. 

Guru sebagai pendidik memiliki tuntutan professional dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran yang berkualitas dan bermakna. Hal ini tergantung kepada bagaimana guru 

mempersiapkan pembelajaran dan mengelolanya. Seorang guru diharuskan menyusun 

perencanaan yang disesuaikan dengan pemilihan strategi yang tepat dan sesuai dengan 

karakteristik peserta didik sehingga tujuan pembelajarannya dapat tercapai secara efektif dan 

efisien. Karena strategi pembelajaran merupakan salah satu unsur penting yang menentukan 

keberhasilan proses pembelajaran. Implementasi strategi pembelajaran menjadi sangat penting 

ketika mengajar peserta didik yang memiliki perbedaan baik kemampuan, pencapaian, 

kecenderungan, maupun minatnya (Basri dalam Horohiung dkk, 2017: 2). 

2. Integrasi Pendidikan Karakter 

Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia pernah menegaskan bahwa bangsa 

ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter (character building), karena 

melalui pembangunan karakter inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang 

besar, maju, dan bermartabat. Sebaliknya, apabila character building ini tidak diterapkan maka 

Indonesia harus bersiap menjadi bangsa kuli. Pendidikan karakter di Indonesia sangat perlu 

untuk dilaksanakan mengingat meningkatnya berbagai bentuk kenakalan remaja (Samani dan 

hariyanto, 2014: 1-2). Ungkapan karakter dicetuskan oleh Bung memiliki makna watak bangsa 

yang mengandung konteks politik, sedangkan ketika disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, 

ungkapan tersebut bermakna pendidikan watak untuk peserta didik yang terdiri dari cipta, rasa, 

dan karsa dan lebih ke arah pedagogis (Adisusilo, 2012: 76). Pentingnya pendidikan karakter 

ini juga diamini oleh Beachum dan McCray (2002) bahwa pendidikan karakter adalah obat 

ampuh bagi kemerosotan moral. 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, karakter berarti tabiat, sifat kejiwaan, akhlak, atau budi 

pekerti yang membedakan dengan orang lain, dan watak (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008: 682). 

Sedangkan dalam American Dictionary of the English Language karakter adalah istilah yang 

menunjuk pada aplikasi nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Definisi 
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yang lebih lengkap diberikan oleh Lickona (1991: 51-52), karakter merupakan a reliable inner 

disposition to respond to situations in a morally good way, character so conceived has three 

interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior. 

Karakter sendiri dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang khas terpateri dalam diri dan 

dapat diwejawantahkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga karakter sebenarnya adalah 

sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral, berawal dari angan-angan hingga 

menjelma ke dalam cara berpikir dan berperilaku serta menjadi ciri khas dari masing-masing 

individu (Wibowo, 2013: 13-14). Secara sederhana, pendidikan karakter bermakna proses 

pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter 

dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa sehingga peserta didik berperilaku sebagai 

insan kamil. 

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, 

kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran, gotong royong, berjiwa patriotik, berkembang 

dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semua itu dijiwai oleh iman dan 

takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila (Kemendiknas, 2011). Secara garis 

besar terdapat tiga tujuan utama pendidikan karakter, pertama yaitu menguatkan dan 

mengembangkan nilai-nilai yang harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari peserta didik. 

Kedua, mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak sesuai, dan ketiga, membangun koneksi 

dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pelaksanaan pendidikan 

karakter (Kesuma, 2013: 9-10). Bahkan Negara-negara di dunia juga telah memahami 

pentingnya pendidikan karakter bagi Negara mereka. Hal ini didasarkan pada sejumlah hasil 

penelitian yang membuktikan bahwa pendidikan memberikan dampak positif baik pada 

pembelajaran di sekolah maupun masa depannya (Whitley, 2007). 

Kemdiknas  juga telah membuat grand design secara psikologis dan sosial kultural 

dalam membentuk karakter dalam diri individu yang merupakan fungsi dari seluruh potensi 

individu dalam konteks interaksi sosial kultural yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah maka semua komponen dan stakeholder harus 

dilibatkan, begitu juga dengan komponen pendidikan seperti isi kurikulum, proses 

pembelajaran, pengelolaan sekolah, hingga etos kerja seluruh warga sekolah. Perlu ditekankan 

bahwa dalam mengimplementasi pendidikan karakter, sekolah tidak seharusnya berjalan 

sendiri tetapi juga harus bekerja sama saling membantu dengan lembaga di luar lembaga 

pendidikan seperti keluarga, masyarakat, dan negara (Wibowo, 2013: 23-26). 

Dari sinilah semua elemen masyarakat harus terlibat untuk membangun karakter 

generasi. Mulai dari keluarga yang membangun kepedulian dan keteladanan orang tua yang 

harus diperkenalkan sejak kecil. Begitu juga masyarakat pada umumnya atau organisatoris 

termasuk juga pemerintah yang harus mempraktikkannya serta memberi teladan yang terbaik 

(Saleh, 2012: 10-12). 

Pendidikan karakter tidak sekedar mengenalkan nilai-nilai kepada peserta didik namun 

juga harus mampu menginternalisasi nilai tersebut agar tertanam dan berfungsi sebagai muatan 

hari nurani sehingga membangkitkan penghayatan tentang nilai dan mengamalkannya 

(Maksudin, 2013: 83). Sebagaimana telah diatur dalam Permendiknas No 39 tahun 2008 

tentang pembinaan peserta didik, sekolah diharapkan memiliki program atau kegiatan yang 

dapat menunjang pengembangan karakter, kepribadian, kedisiplinan, sportivitas, bakat, minat, 

dan kompetensi peserta didik (Wibowo, 2013: 177-178). Seseorang dapat dikatakan 

berkarakter apabila telah mampu menyerap nilai dan keyakinan yang sesuai dengan kondisi 

masyarakat dan diterapkan ke dalam tindakan sehari-hari. Terdapat banyak langkah yang bisa 
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ditempuh untuk mengimplementasikan pendidikan karakter, antara lain yaitu sosialisasi, 

pengembangan regulasi, pengembangan kapasitas, implementasi dan kerja sama, monitoring 

dan evaluasi (Amri dkk, 2011: 55-58). 

Maksud dari pendidikan karakter berintegrasi ke dalam proses pembelajaran menurut 

Faturrohman dkk (2013: 196) yaitu pengenalan, penginternalisasian, dan kesadaran akan 

pentingnya nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik melalui pembelajaran. Sehingga 

selain peserta didik menguasai kompetensi yang ditargetkan juga menjadikan peserta didik 

mengenal, menyadari dan terinternalisasi nilai-nilai pendidikan karakternya  yang tercermin 

pada perilaku sehari-hari. Karakter juga harus dikembangkan melalui beberapa tahap, mulai 

dari pengetahuan (knowing), pelaksanaan (acting), dan kebiasaan (habit) (Gunawan, 2012: 38). 

Dalam setiap bidang studi secara otomatis dan tidak terpisahkan telah terkandung nilai-

nilai moral di dalamnya. Begitu juga dengan bidang studi sejarah yang terkandung banyak 

muatan nilai-nilai moral di dalamnya. Ilmu sejarah memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

ilmu lain. Sejarah berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang telah berlalu. Setiap kejadian 

sejarah tersebut adalah fenomena empiris yang di dalamnya tersembunyi nilai moral yang 

sangat luas dan kompleks. Pendidikan karakter di dalam sebuah pembelajaran juga dituntut 

untuk diintegrasikan dengan strategi pembelajaran. Sehingga akan lebih memudahkan guru 

atau pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran (Maksudin, 2013: 86-88). 

 

3. Strategi Wisata Sejarah 

Pada proses pembelajaran sejarah tidak bertujuan sekedar memenuhi ingatan para siswa 

dengan berbagai fakta dan materi yang harus dihafal saja, tetapi untuk membina mental yang 

sadar terhadap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kepada masyarakat, bangsa dan 

Negara. Proses pembelajaran hendaknya selalu dihubungkan antara materi dengan peristiwa 

yang ada di daerah tempat mereka tinggal (Suwarni, 2014: 127). Guru harus berinovasi dalam 

memilih strategi pembelajaran, seperti misalnya sekali-sekali membawa peserta didik ke tempat 

bersejarah sesuai dengan materi yang diajarkan. Hal ini dimaksudkan untuk menambah 

wawasan peserta didik mengenai sejarah itu sendiri sehingga selain memudahkan pemahaman 

juga diharapkan dapat menumbuhkan minat dan motivasi dalam belajar sejarah (Marwoto, 

2014: 29) 

Sartono Kartodirdjo sebagai bapak sejarawan Indonesia mengatakan bahwa sejarawan 

adalah wisatawan professional dalam dunia lampau. Dia dapat bertindak sebagai duta dari masa 

lampau tidak hanya memberikan informasi tentang negeri pada zaman tertentu tetapi juga 

berbagai kondisi lain seperti sistem ekonomi, sosial dan politik atau dapat dikatakan segala 

aspek kehidupan masyarakat pada zamannya. Dengan niat, hasrat ingin tahu, serta imajinasi 

kita dapat berkunjung ke masa lalu seperti apa yang masih berbekas di sekitar kita. Masa lalu 

dapat dipelajari dengan berkunjung ke tempat bersejarah. Pelaksanaan strategi wisata sejarah 

sebagai suatu model strategi pembelajaran dapat dilakukan dengan tiga model di antaranya: 

a. Pemanduan 

Pada model ini guru bertindak sebagai pemandu seluruh kegiatan wisata sejarah yang 

dilakukan oleh peserta didik. Untuk menjalankan fungsi panduan secara optimal, guru harus 

dilengkapi dengan wawasan yang luas mengenai obyek yang dikunjungi sehingga dapat 

menjelaskan dengan baik. Dengan demikian guru memiliki akses lebih besar untuk 

memberikan pemahaman yang komprehensif. Karena itulah guru diharapkan menjadi tukang 

cerita yang professional dan bakat humor agar kegiatan wisata sejarah tidak membosankan 

(Hamid, 2014: 89). 
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b. Mandiri 

Dalam model ini peserta didik atau peserta wisata menemukan sendiri konsep atau nilai 

di balik obyek yang dikunjungi. Pada kegiatan ini lebih ditekankan  untuk menjelajah sendiri 

obyek sejarah kemudian menemukan konsep penting yang tercermin pada peninggalan sejarah. 

Dengan menggunakan model ini guru memiliki peran yang lebih sedikit karena hanya 

membantu ketika peserta didik mengalami kesulitan yang tidak bisa diatasi sendiri (Hamid, 

2014: 89-90). 

c. Perkemahan Sejarah 

Cara ini lebih menekankan pada aktivitas dan kreativitas peserta didik untuk mencari dan 

menemukan data sejarah dari obyek sejarah. Dengan model ini diharapkan bisa menemukan 

data yang lebih intensif dan bersifat menyeluruh yang mencerminkan peristiwa yang 

melatarbelakangi objek tersebut. Karena itulah kegiatan ini biasanya dilakukan di suatu tempat 

dan berlangsung selama beberapa hari. Dengan cara ini, siswa diajak untuk merasakan menjadi 

dan merasakan layaknya para ahli sejarah yang sedang melakukan penelitian. Tidak hanya 

dilatih untuk menghayati tapi juga terdapat beberapa aspek keterampilan penting seperti bekerja 

dengan tanggung jawab sendiri (Hamid, 2014: 90). 

Untuk melakukan kegiatan ini perlu dipersiapkan pendahuluan yang cukup intensif 

sebelum ke lapangan. Persiapan ini meliputi topic yang menarik untuk ditelusuri berkaitan 

dengan objek sejarah, pembagian kelompok kerja, dan informasi awal mengenai objek yang 

akan dikunjungi. Supaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan baik dan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran maka perlu disediakan pedoman pelaksanaan wisata sejarah yang harus 

dipelajari oleh seluruh peserta sebelum ke lokasi. Selain itu, yang tidak boleh dilupakan adalah 

tersedianya rekaman atau catatan harian kegiatan peserta sehingga akan memudahkan dalam 

penyusunan laporan kegiatan wisata sejarah ini.  

Berdasarkan pengalaman Abd. Rahman Hamid ketika menjadi mahasiswa dan 

pengajar di Universitas Negeri Makasar, umumnya peserta merasa senang dan 

semangat dengan cara belajar seperti ini. karena peserta didik dapat belajar secara 

langsung dengan objek pelajaran yang sebelumnya hanya dapat dibayangkan ketika 

pembelajaran di kelas (Hamid, 2014: 92).  

Melalui perkemahan sejarah, peserta didik tidak hanya mendapat materi tetapi 

juga berintegrasi dengan nilai-nilai karakter yang ditanamkan selama perkemahan. Di 

mana dalam perkemahan sejarah peserta didik digembleng untuk hidup mandiri, 

bekerja sama dalam kelompok, disiplin, peduli terhadap lingkungan, memiliki jiwa 

sosial, hingga karakter tanggung jawab. Namun demikian, dua model sebelumnya juga 

bisa dijadikan sebagai inovasi dalam strategi pembelajaran sejarah. Melalui model 

pemanduan dan mandiri, peserta didik akan berinteraksi secara langsung dengan 

tempat-tempat bersejarah yang di dalamnya mengandung banyak nilai-nilai karakter. 

Sehingga guru tetap bisa meintegrasikan pendidikan karakter ke dalam strategi 

pembelajaran sejarah pada model pemanduan maupun mandiri.  

PENUTUP 

Sudah menjadi tanggung jawab dan tugas guru untuk mencerdaskan generasi penerus 

bangsa ini agar bisa bersaing di kancah dunia. Hal tersebut dapat dimulai dari hal yang kecil 

tetapi akan memberikan dampak yang besar nantinya. Seperti menanamkan nilai-nilai karakter 
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dalam proses pembelajaran, yang mana dalam mengintegrasikan nilai tersebut diperlukan 

strategi yang jitu sehingga akan dihasilkan output yang berkualitas dan berkarakter. Salah satu 

inovasi strategi pembelajaran sejarah yaitu melalui wisata sejarah yang di dalamnya terbagai 

menjadi tiga model yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi serta situasi. Diharapkan 

dengan adanya inovasi-inovasi yang terus bermunculan tidak hanya dapat meningkatkan mutu 

pendidikan tetapi juga mencetak generasi yang berkualitas. 
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MENINGKATKAN KOMPETENSI BERIFIKIR KRITIS DALAM 

PEMBELAJARAN SEJARAH MELALUI PROBLEM BASED 

LEARNING   

Fajar Setiyawan 
Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang 

Abstrak: Era globalisasi secara tidak langsung telah memberikan efek pada semua 

bidang kehidupan, terutama pada bidang pendidikan. Seiring dengan berjalannya 

waktu perubahan kehidupan terjadi dengan cepat, muncul berbagai bentuk konflik 

dan degradasi pada nilai-nilai dan karakter bangsa. Oleh karena itu diperlukan 

pemberdayaan kepemilikan nilai-nilai dan karakter bangsa melalui proses 

pembudayaan dan pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah proses  untuk 

mengubah jati diri seorang peserta didik ke arah yang  lebih maju. Hal yang paling 

penting adalah bagaimana cara menyusun dan mensistemasikan supaya anak-anak 

generasi sekarang lebih berkarakter dan berbudaya. Pendidikan karakter dalam 

proses perkembangannya  disesuaikan dengan kurikulum dan  diterapkan sesuai 

dengan kebutuhan sekolah. Berbagai cara dilakukan untuk mengemas dalam 

pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nilai-Nilai dasar dalam 

pendidikan karakter sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kementrian 

pendidikan dan kebudayaan merencanakan empat nilai karakter utama yang 

menjadi ujung tombak penerapan pendidikan karakter di sekolah yakni olah hati, 

olah pikir, olah raga serta olah rasa dan karsa. Problem Based Learning (PBL) 

terfokus pada masalah kehidupan yang bermakna bagi siswa, peran guru 

menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan dan memfasilitasi penyelidikan dan 

dialog. Pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk membantu siswa 

mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan 

intelektual, belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam 

pengalaman nyata atau simulasi dan menjadi pebelajar yang otonom dan mandiri.  

Kata kunci : Model problem based learning, pembelajaran sejarah, karakter 

Belajar pada prinsipnya merupakan proses kegiatan secara berkelanjutan dalam rangka 

perubahan prilaku peserta didik secara kontruktif. Dalam hal ini sejalan dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan memberikan watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU Nomor 20 tahun 

2003). 

 Memasuki abad 21 ditandangi dengan munculnya perubahan mendasar dalam segala 

aspek kehidupan bangsa Indonesia dihadapkan pada permasalahan multidimensional dalam 

berbagai tatanan kehidupan, tidak hanya berhubungan dengan masalah ekonomi, tetapi juga 

masalah sosial, budaya, akhlak. Sekolah sebagai sarana pembelajaran yang memiliki peran 

besar dalam pengembangan karakter siswa. Sekolah merupakan agen sosial yang mampu 

mengantarkan anak-anak dan remaja dalam menyelesaikan tugas perkembangannya hingga 

memasuki masa dewasa dengan baik. Lembaga pendidikan ini otak, hati, dan badan anak 

ditumbuh kembangkan agar lebih cerdas, peka dan sehat. Dengan kecerdasan otak, kepekaan 

hati, dan kesehatan fisik maka diharapkan dapat mejadi modal kemandirian di masa yang akan 



 

Seminar Nasional “Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sejarah”           
66 

 

datang. Dalam proses pendidikan dalam perkembangannya disesuaikan dengan kurikulum 

yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan sekolah.  

 Pendidikan karakter dikemas dalam pembelajaran dan disesuaikan dengan kurikulum. 

Namun, banyak kendala yang diperoleh salah satunya yaitu memberatkan guru dan siswa untuk 

menerapkannya. Hal tersebut ditambah lagi dengan tuntutan hasil belajar tanpa melihat proses 

dan pembentukan karakter yang menyebabkan guru hanya mengajar disesuaikan dengan tugas 

dan fungsinya masing-masing. Secara otomatis hal ini tidak sesuai dengan UU No 20 tahun 

2003 yang menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga kependidikan yang memiliki 

kualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 

fasilitator,dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta terlibat aktif dalam 

menyelenggarakan pendidikan. Sekaligus UU No. 14 tahun 2005 menyebutkan bahwa 

kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem 

pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yangberiman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara 

yang demokratis dan bertanggung jawab.   

 Pendidikan Indonesia sudah mengarah pada dua jenis kompetensi yaitu kompetensi 

keahlian maupun kompetensi berkarakter. Solusi untuk memecahkan masalah tersebut secara 

mendasar terkait dengan pendidikan moral dan motivasi diri, dan pemecahan komprehensif 

mencakup seluruh lapisan masyarakat. Gerakan pendidikan karakter merupakan solusi yang 

penting dalam menjawab permasalahan tersebut. Pendidikan karakter telah diterapkan di 

sekolah diantaranya yaitu ada delapan belas nilai karakter yang perlu diimplementasi di sekolah, 

yaitu religious, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin 

tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta 

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Berdasarkan 

latar belakang di atas guna mengetahuai bagaimana perkembangan karakter siswa pada 

pembelajaran sejarah maka perlu kiranya dilakukan suatu penelitian yang berjudul 

“Meningkatkan Kompetensi Berifikir Kritis dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Problem 

Based Learning  Berwawasan pendidikan karakter” 

PEMBAHASAN  

Kemampuan Berifkir Kritis Dalam Pembelajaran Sejarah 

 Mata pelajaran Sejarah Indonesia dalam kurikulum 2013 merupakan mata pelajaran 

kelompok A (wajib) yang diberikan pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA dan 

SMK/MAK). Menurut Mulyasa (2013: 65-66) tujuan pengembangan kurikulum 2013 tentang 

pembelajaran sejarah yaitu untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, 

inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi 

sehingga pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter 

peserta didik, berupa, paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat 

didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya 

secara kontekstual. Kurikulum 2013 memungkinkan para pendidik menilai hasil belajar peserta 

didik dalam proses pencapaian sasaran belajar, yang mencerminkan penguasaan dan 

pemahaman terhadap apa yang dipelajari. 

 Pembelaran yang baik adalah pembelajaran yang mampu menumbuhkan kemampuan 

peserta didik untuk melakukan kontruksi di masa sekarang dengan mengaitkan atau melihat 
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masa lalu yang menjadi basis topik pembelajaran sejarah. Kemampuan melakukan kontruksi  

ini harus dikemukakan  secara kuat agar pembelajaran tidak terjerumus dalam pembelajaran 

yang bersifat konservasif (Surbakti, 2010:4 ).  Menurut Kuntowijoyo (2013: 14) sejarah adalah 

rekontruksi masa lalu yang telah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan dan dialami oleh 

seseorang. Proses pembelajaran ini mempunyai tujuan agar peserta didik dapat mencapai 

kompetensi seperti yang diharapkan. Sehingga dalam meraih kompetensi yang diharapkan 

tersebut, pembelajaran harus disusun  atau dirancang secara sistemik dan sistematik atau sering 

disebut dengan desain sistem pembelajaran.  Pembelajaran sejarah merupakan pembelajaran 

yang memperkenalkan peristiwa masa lampau kepada peserta didik. Hasan (2010: 3) 

mengungkapkan bahwa pembelajaran sejarah adalah salah satu alat pendidikan yang paling 

ampuh untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang peristiwa-peristiwa yang 

pernah terjadi di masa lampau. Tujuan mempelajari sejarah menurut Hartono Kasmadi (1996: 

13) adalah untuk menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, bangsa dan negara, serta 

sadar untuk menjawab untuk apa ia dilahirkan. Kochar (2008: 29) menyatakan bahwa sebagai 

subjek kunci, sejarah menyediakan informasi yang penting untuk memahami hal-hal umum 

dalam bacaan sehari-hari seperti nama, tempat, tanggal, peristiwa dan lain lain. Dengan 

pembelajaran sejarah diharapakan peserta didik mampu berpikir secara kronologis sehingga 

peserta didik dapat memahami perkembangan dan perubahan masyarakat agar memperoleh 

pelajaran yang dapat digunakan dalam kehidupanya. 

 Prinsip bahwa yang dipelajari peserta didik dalam pembelajaran sejarah sangat 

penting. Prinsip ini akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari 

peristiwa sejarah dan dapat menggunakan yang di pelajari dari peristiwa sejarah dalam 

kehidupan sekarang. Penerapan prinsip ini pembelajaran sejarah dapat menangkal bahwa 

pembelajaran sejarah tidak terkait dengan kehidupan dan juga menerapkan tiga dimensi waktu 

dalam sejarah: masa lalu berkelanjutan ke masa kini ke masa mendatang (Hasan, 2010: 3-4). 

Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di Sekolah Menengah Atas 

(SMA/ SMK) tidak mengkhususkan mempelajari fakta-fakta sejarah melainkan sebagai ilmu 

untuk perpaduan antara sejarah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Meski demikian 

pembelajaran sejarah juga bertujuan agar peserta didik menyadari adanya keragaman  

pengalaman hidup pada masing-masing masyarakat dan adanya cara pandang yang berbeda 

terhadap masa lampau untuk memahami masa kini dan membangun pengetahuan serta 

pemahaman untuk menghadapi masa yang akan datang (Isjoni, 2007:72).   

Seperti yang dikemukakan oleh Isjoni (2007:102) bahwa tujuan pembelajaran Sejarah 

pada satuan pendidikan adalah: 

1) Memiliki kemampuan 

2) Memiliki pengetahuan dan pemahaman peristiwa 

a) Memiliki kemampuan berpikir secara kritis yang dapat digunakan untuk menguji dan 

memamfaatkan pengetahuan sejarah. 

b) Memiliki keterampilan sejarah yang dapat digunakan untuk mengkaji berbagai 

informasi yang sampai kepadanya guna menentukan keabsahan informasi tersebut 

c) Memahami dan mengkaji setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat di 

lingkungan sekitarnya serta digunakan dalam mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis. 

3) Memiliki kesadaran sejarah dalam arti: 

a) Memiliki kesadaran akan penting dan berharganya waktu untuk dimanfaatkan sebaik-

baiknya. 



 

Seminar Nasional “Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sejarah”           
68 

 

b) Kesadaran akan terjadinya perubahan terus menerus sepanjang kehidupan umat 

manusia serta lingkungannya. 

c) Memiliki kemampuan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam suatu 

peristiwa sejarah. 

d) Memiliki kemampuan untuk menyaring nilai-nilai yang terkandung di dalam sejarah, 

memilih serta mengembangkan nilai-nilai yang positif menjadi milik dirinya. 

e) Memiliki kemampuan kesadaran untuk mengambil teladan yang baik dari para tokoh 

pelaku dalam berbagai peristiwa sejarah. 

f) Memiliki kemampuan dan kesadaran untuk tidak mengulangi lagi atau menghindari dan 

meniadakan hal-hal yang bersifat negatif dalam peristiwa sejarah. 

4) Memiliki wawasan sejarah dalam arti: 

a) Memiliki wawasan tentang kelangsungan dan perubahan (continuity and change) dalam 

sejarah sebagai satu kesatuan tiga dimensi waktu, masa yang lalu, masa sekarang, dan 

masa yang akan datang 

b) Memiliki wawasan tentang tiga dimensi waktu sejarah sebagai rangkaian kausalitas 

sejarah. 

c) Memiliki kemampuan belajar dari pengalaman dalam sejarah masa lampau, melihat 

kenyataan sekarang dan mengutamakan pandangan masa depan yang lebih maju dan 

bermutu baik. 

Berdasarkan pendapat di atas menunjukkan bahwa pembelajaran sejarah merupakan 

salah satu wahana dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang tidak hanya merupakan 

penyampaian materi saja tetapi sebagai upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa 

tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan siswa. Dalam hal ini ketrampilan berpikir 

pada pembelajaran sejarah sangat diperlukan agar siswa memiliki kompetensi artinya kesadaran 

sejarah sebagai akibat pengembangan pembelajaran intelektual diharapakan dapat lebih 

menumbuhkan nasionalisme tentang kekuatan suatu bangsa dalam hubungan sosial, ekonomi, 

budaya dan global. 

Jadi pembelajaran Sejarah bukan hanya untuk menanamkan pemahaman masa lampau 

hingga masa kini, menumbuhkan perkembanhan masyarakat kebangsaan dan cinta tanah air, 

kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan memperluas wawasan hubungan masyarakat antar 

bangsa didunia, melainkan ditekankan pada kegiatan yang dapat memberikan pengalaman 

untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan kecintaan pada manusia secara universal. 

Pembelajaran Sejarah juga menekankan pada cara berpikir, bernalar dan memiliki kematangan 

emosional dan sosial serta mampu meningkatkan kepekaan perasaan dan kemampuan siswa 

dalam menghargai dan memahami perbedaan sebagai bagian dari proses pemahaman nilai-nilai 

yang fungsional. 

Strategi tersebut membuktikan dua hal dalam pengajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis, yaitu: 

1) Dengan menggunakan konteks yang relevan dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis sekaligus meningkatkan prestasi akademisnya. 

2) Cara penilaian yang memerlukan telaah yang lebih dalam, mendorong siswa untuk belajar 

secara lebih bermakna daripada sekedar belajar untuk menghapal. 

Pertanyaan diberikan setelah memperoleh fakta-fakta dari setiap peristiwa sejarah yang 

akan dipelajari. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang diberikan telah disusun oleh 

pendidik dengan konsep yang jelas sehingga tidak memberikan pengalaman bagi siswa untuk 

menentukan informasi yang diperlukan untuk membangun konsep sendiri. Salah satu karakter 
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seorang yang berpikir kritis adalahself regulatory, sehingga pengajaran tersebut dapat 

dikombinasikan dengan strategi lain agar siswa dapat menentukan informasi secara mandiri. 

Sehingga setiap siswa memperoleh kesempatan untuk menyampaikan argumentasi dari 

jawaban pertanyaan yang diberikan.  

Model Problem Based Learning 

 Kurikulum 2013 telah memberikan acuan dalam pemilihan model pembelajaran yang 

sesuai dengan pendekatan saintifik. Model pembelajaran yang dimaksud meliputi : Project 

Based Learning (PjBL), problem based learning (PBL), atau discovery learning. Salah satu 

model pembelajaran yang dianjurkan untuk digunakan adalah model pembelajaran berbasis 

proyek (Project Based Learning) Pembelajaran berbasis proyek merupakan model 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang 

bermakna bagi peserta didik. Pengalaman belajar peserta didik maupun konsep dibangun 

berdasarkan  produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek.. 

 Selain itu, pembelajaran tentunya harus diubah dari kecenderungan lama (satu arah) 

agar menjadi lebih interaktif (multi arah). Melalui model pembelajaran ini, peserta didik juga 

akan dapat diharapkan menjadi aktif menyelidiki (belajar) dengan menyajikan dunia nyata 

(bukan abstrak) kepada mereka. Project Based Learning juga dapat dijadikan alternatif strategi 

pembelajaran. model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk 

mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek (Thomas dalam Wena, 2010: 

7). Di dalam model pembelajaran ini, peserta didik akan bekerja secara tim (berkelompok) 

kooperatif dan mengubah pemikiran faktual semata menjadi pemikiran yang lebih kritis dan 

analitis.  

 Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) adalah model pembelajaran 

yang menggunakan proyek sebagai inti pembelajaran (Permendikbud, 2014:20). Model 

pembelajaran ini merupakan model pembelajaran inovatif  yang  melibatkan kerja proyek 

dimana peserta didik bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya dan 

mengkulminasikannya dalam produk nyata (Hanafiah dan Suhana, 2009:30). Model 

pembelajaran berbasis masalah adalah sebuah  model pembelajaran yang dilakukan dengan 

adanya pemberian  rangsangan berupa masalah-masalah yang kemudian dilakukan pemecahan 

masalah oleh siswa yang diharapkan dapat menambah keterampilan siswa dalam pencapaian 

materi pembelajaran. Strategi ini meliputi mengumpulkan dan menyatukan informasi, dan 

mempersentasikan penemuan. Strategi pembelajaran menggunakan masalah dunia nyata 

sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan 

pemacahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata 

pelajaran. Dalam hal ini siswa terlibat dalam penyelidikan untuk memecahkan masalah yang 

mengintegrasikan keterampilan dan konsep dari berbagai isi materi pelajaran. Strategi ini 

mencakup pengumpulkan informasi berkaitan dengan pertanyaan, menyintesa, dan 

mempresentasikan penemuannya kepada orang lain. 

 Model  Project Based Learning awalnya dikembangkan oleh The George Lucas 

Education Foundation dan Dopplet, dengan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan 

beberapa fase sebagai berikut (Kemdikbud, 2014:34):  
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Bagan: Tahapan Project Based Learning (Kemdikbud, 2014:34) 

 
 Tahapan Poroject Based Learning dikembangkan oleh dua ahli, The George Lucas 

Education Foundation dan Dopplet. Project Based Learning (Kemdikbud, 2014: 34) yaitu : 

1) Fase 1 : Penentuan Pertanyaan Mendasar (start with essential question). 

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi 

penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Pertanyaan disusun dengan 

mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah 

investigasi mendalam. Pertanyaan yang disusun hendaknya tidak mudah untuk dijawab dan 

dapat mengarahkan peserta didik untuk membuat proyek. Pertanyaan seperti itu pada umumnya 

bersifat terbuka (divergen), provokatif, menantang, membutuhkan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi (high order thinking), dan terkait dengan kehidupan peserta didik. Pendidik 

berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para peserta didik.  

2) Fase 2: Menyusun Perencanaan Proyek (design project)   

Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dan peserta didik. Dengan 

demikian peserta didik diharapkan akan merasa “memiliki” atas proyek tersebut. Perencanaan 

berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab 

pertanyaan penting, dengan cara mengintegrasikan berbagai materi yang mungkin, serta 

mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek.   

3) Fase 3: Menyusun Jadwal (create schedule)   

Pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam 

menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: (1) membuat jadwal untuk 

menyelesaikan proyek, (2) menentukan waktu akhir penyelesaian proyek, (3) membawa peserta 

didik agar merencanakan cara yang baru, (4) membimbing peserta didik ketika mereka 

membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan (5) meminta peserta didik untuk 

membuat penjelasan (alasan) tentang cara pemilihan waktu. Jadwal yang telah disepakati harus 

disetujui bersama agar pendidik dapat melakukan monitoring kemajuan belajar dan pengerjaan 

proyek di luar kelas.   

4) Fase 4: Memantau Peserta Didik dan Kemajuan Proyek (monitoring the students and 

progress of project)   

Pendidik bertanggung jawab untuk memantau kegiatan peserta didik selama 

menyelesaikan proyek. Pemantauan dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada 

1. Penentuan 

Pertanyaan 

mendasar 

2. Perancangan 

Proyek 

3. Penyusunan 

Jadwal 

6. Pengevaluasian 

Pengalaman 

5. Pengujian 

Hasil 

4. Pengasawan 

Kemajuan Proyek 
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setiap proses. Dengan kata lain pendidik berperan menjadi mentor bagi aktivitas pendidik. Agar 

mempermudah proses pemantauan, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan 

kegiatan yang penting.  

5) Fase 5: Penilaian Hasil (assess the outcome)  

Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar 

kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi 

umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pendidik 

dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya.   

6) Fase 6: Evaluasi Pengalaman (evaluation the experience)   

Pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap 

kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu 

maupun kelompok. Pada tahap ini pesrta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan 

pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Pendidik dan peserta didik mengembangkan 

diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada 

akhirnya ditemukan suatu temuan baru (new inquiry) untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan pada tahap pertama pembelajaran.  

 Menurut sudjana, manfaat khusus yang diperoleh dari metode Dewey adalah metode 

pemecahan masalah. Tugas guru adalah membantu para siswa merumuskan tugas-tugas, dan 

bukan menyajikan tugas-tugas pelajaran. Objek pelajaran tidak dipelajari dari buku, tetapi 

masalah yang ada disekitarnya. Beberapa tahapan yang perlu guru lalui dalam pembelajaran 

berbasis masalah adalah:   

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Menjelaskan logistik yang dibutuhkan. 

Memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih.  

2. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan topik,tugas jadwal, dan lain-

lain).  

3. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen untukmendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah,pengumpulan data, hipotesis, pemcahan masalah.  

4. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai 

seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas denagn temannya.  

5. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan.  

 Dalam sumber yang sama mengungkap perlunya suatu proses yang dapat digunakan 

untuk mendesain pengalaman pembelajaran berbasis masalah bagi siswa. Kegiatan-kegiatan 

tersebut di bawah ini diperlukan untuk menunjukan proses tersebut, yaitu sebagai berikut.  

a) Indentifikasikan suatu masalah yang cocok bagi para siswa  

b) Kaitkan masalah tersebut dengan konteks dunia siswa sehingga mereka dapat 

menghadirkan suatu kesempatan otentik. 

c) Organisasikan pokok bahasan disekitar masalah, jangn berlandaskan bidang studi.  

d) Berilah para siswa tanggung jawab untuk dapat mendefinisikan sendiri 

pengalaman belajar mereka serta membuat perencanaan dalam menyelesaikan 

masalah.  

e) Dorong timbulnya kaloborasi dengan membentuk kelompok pembelajaan.  
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 Berikan dukungan kepada semua siswa untuk mendemonstrasikan hasil-hasil 

pembelajaran merek misalnya dalam bentuk suatu karya atau kinerja tertentu. Biasanya sintaks 

dalam PBL/PBI meliputi:  

a) Orientasi siswa kepada masalah,  

b) Mendefinisikan masalah dan mengorganisaikan siswa untuk belajar,  

c) Memandu investigasi mandiri maupun investigasi kelompok,  

d) Mengembangkan dan mempresentasikan karya,  

 Refleksi dan penilaian Secara umum dapat dikemukakan bahwa kekuatan dan 

penerapan metode PBL/PBI ini antara lain:  

a) Siswa akan tebiasa menghadapi masalah (problem posing) dan merasa tertantang 

untuk menyelesaikana masalah, tidak hanya terkait dengan pembelajaran dalam 

kelas, tetapi juga menghadapi masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari 

(real–word),  

b) Memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan teman-teman 

sekelompok kemudian berdiskusi dengan teman-teman sekelompok kemudian 

berdiskusi dengan teman sekelasnya,  

c) Makin mengakrabkan  guru denga siswa,  

d) Karena ada kemungkinansuatu masalah harus di selesaikan siswa melalui 

eksperimen hal ini juga akan membiasakan siswa dalam menerapkan metode 

eksperimen.  

e) Sementara itu kelemahan dari penerapan metode ini antara lain:  

f) Tidak banyak guru yang mampu mengantarkan siswa kepada pemecahan masalah,  

g) Seringkali memerlukan biaya mahal dan waktu yang panjang,  

h) Aktivitas siswa yang dilaksanakan di luar sekolah sulit dipantau guru. 

 Sebagaimana uraian teori tentang pendidikan karakter di atas kemudian dari teori 

tersebut bagaimana implementasinya dalam pembelajaran tentu saja pembelajaran pada semua 

mata pelajaran. Merespons sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan pendidikan akhlak dan 

budi pekerti (pendidikan karakter), terutama melalui dua mata pelajaran Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Kewarganegaraan, telah diupayakan inovasi pendidikan karakter. Inovasi tersebut 

adalah : 

1. Pendidikan karakter dilakukan secara terImplementasi  ke dalam semua mata 

pelajaran. Implementasi  yang dimaksud meliputi pemuatan nilai-nilai ke dalam 

substansi pada semua mata pelajaran dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang 

memfasilitasi dipraktikkannya nilai-nilai dalam setiap aktivitas di dalam dan di 

luar kelas untuk semua mata pelajaran.  

2. Pendidikan karakter juga diImplementasi kan ke dalam pelaksanaan kegiatan 

pembinaan peserta didik.  

3. Selain itu, pendidikan karakter dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan semua 

urusan di sekolah yang melibatkan semua warga sekolah. Dari ketiga bentuk 

inovasi di atas yang paling penting dan langsung bersentuhan dengan aktivitas 

pembelajaran sehari-hari adalah bagaimana Implementasi  pendidikan karakter 

dalam proses pembelajaran. Implementasi  pendidikan karakter melalui proses 

pembelajaran semua mata pelajaran di sekolah sekarang menjadi salah satu model 

yang banyak diterapkan. Model ini ditempuh dengan paradigma bahwa semua 

guru adalah pendidik karakter (character educator). Semua mata pelajaran juga 

disasumsikan memiliki misi dalam membentuk karakter mulia para peserta didik.  
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Pembelajaran Berwawasan Karakter 

 Pendidikan saat ini dihadapkan pada sejumlah problem yang bersifat makro dan mikro. 

Pada tatanan  makro, setidaknya ada dua permasalahan mandasar, yaitu orientasi filosofis dan 

arah kebijakan. Secara tersurat, tujuan pendidikan nasional sebenarnya sangat ideal karena 

menjangkau semua dimensi kemanusiaan (religiussitas, etis, fisik, keilmuan dan life skill), 

kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan harapan terjadi gap antara cita-cita tersebut. 

Implementasi pendidikan kita sering lebih menciptakan manusia yang bertipe mekanistik 

daripada humanistik. Berbagai kebijakan juga sering kali mengebiri dan sengaja mengerdilkan 

pendidikan. Pada tatanan mikro, kita dihadapkan pada kesenjangan kualitas yang sangat jauh 

antar lembaga pendidikan dalam hal ini siswa, ketersediaan sarana, SDM, lingkungan dan lain-

lain.     

Melihat kenyataan seperti ini, tentunya masih ada harapan terhadap pendidikan dinegara 

kita dan masih banyak sisi positif pendidikan. Sejumlah pendidikan alternatif semakin 

bermunculan, siswa-siswa kita juga bisa berlaga di ajang internasional, banyak guru kita juga 

yang merupakan manusia-manusia kreatif dan lain-lain. Namun demikian,  agar pendidikan kita 

mampu berperan lebih besar dalam menggali, mengembangkan menjaga dan mengawal 

karakter positif bangsa ini, perlu ada desigh besar yang sistematis dan terarah, bukan hanya by 

accident. Pada sisi ini guru dituntut ikut berperan aktif secara optimal.  

 Belakangan ini telah tumbuh kesadaran betapa mendesaknya agenda untuk melakukan 

terobosan guna membentuk dan membina karakter para siswa sebagai generasi penerus bangsa. 

Sejumlah ahli pendidikan mencoba untuk merumuskan konsep-konsep tentang pendidikan 

karakter, dan sebagiannya lagi bahkan sudah melangkah jauh  dalam mempraktekkannya. 

Urgensi Pendidikan Karakter dikembangkan karena, salah satu bidang pembangunan nasional 

yang sangat penting dan menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

dalam pembangunan karakter bangsa. Ada beberapa alasan mendasar yang melatarbelakangi 

pentingnya pembangunan karakter bangsa, baik secara filosofis, ideologis, normatif, historis 

maupun sosiokultural. 

 Secara filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi 

dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat 

yang akan eksis. Secara ideologis, pembanguna karakter merupakan upaya mengejawantahkan 

ideologi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, pembangunan 

karakter bangsa merupakan wujud nyata langkah mencapai tujuan Negara, yaitu melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan 

umum; mencerdaskan kehidupan berbangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara historis, pembangunan karakter 

bangsa merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam 

kurun sejarah, baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman kemerdekaan. Secara 

sosiokultural, pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa 

yang multicultural. 

 Pembangunan karakter bangsa merupakan gagasan besar yang dicetuskan para pendiri 

bangsa karena sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan nuansa kedaerahan 

yang kental, bangsa Indonesia membutuhkan kesamaan tentang budaya dan karakter yang 

holistik sebagai bangsa. Hal itu sangat penting karena menyangkut kesamaan pemahaman, 
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pandangan, dan gerak langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh 

rakyat Indonesia.  

 Dalam hal pendidikan karakter yang sudah dibangun selama ini sejatinya perlu 

penguatan dari sisi idiologi kebangsaan dan kesantunan sehingga pendidikan dapat melahirkan 

warga negara yang berilmu, kokoh secara ideologi dan juga mempunyai kesantunan. Dalam 

kontek berbangsa pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun 

karakter pribadi atau kelompok yang unik atau baik sebagai warga Negara. Hal ini diharapkan 

mampu memberikan konstribusi optimal dalam mewujudkan masyarakat yang berketuhana 

yang maha esa, berkemanusiaan yang adil dan beradap, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 

berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 Strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan dapat dilakukan  dengan 

pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan merupakan tulang punggung strategi pembentukan 

karakter bangsa. Hal ini terjadi karena dalam konteks makro, penyelenggaraan pendidikan 

karakter mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengendalian mutu yang melibatkan seluruh unit utama di lingkungan pemangku kepentingan 

pendidikan nasional.    

Penerapan Model Problem Based Learning Pada Matapelajaran Sejarah  

 Pembentukan karakter melalui proses pembelajaran tidak terlepas dari peran seorang 

pendidik baik guru maupun orang tua. Lickona (2007: 12) mengemukakan beberapa pemikiran 

tentang peran pendidik, antara lain: 1) pendidik perlu terlibat dalam proses pembelajaran, 

diskusi, dan mengambil inisiatif sebagai upaya membangun pendidikan karakter; 2) Pendidik 

bertanggungjawab untuk menjadi model yang memiliki nilai-nilai moral dan memanfaatkan 

kesempatan untuk mempengaruhi siswa-siswanya. Pendidik di lingkungan sekolah hendaklah 

mampu menjadi “uswah hasanah” yang hidup bagi setiap peserta didik. Mereka juga harus 

terbuka dan siap untuk mendiskusikan dengan peserta didik tentang berbagai nilai-nilai yang 

baik tersebut; 3) Pendidik perlu memberikan pemahaman bahwa karakter siswa tumbuh melalui 

kerjasama dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan; 4) Pendidik perlu melakukan 

refleksi atas masalah moral berupa pertanyaan-pertanyaan rutin untuk memastikan bahwa 

siswa-siswanya mengalami perkembangan karakter; dan 5) Pendidik perlu menjelaskan atau 

mengklarifikasikan kepada peserta didik secara terus menerus tentang berbagai nilai yang baik 

dan yang buruk. Pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah selain menekankan pada 

pentingnya peran pendidik juga melibatkan proses pelaksanaan pembelajaran yang meliputi 

tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.  

a) Perencanaan  

 Pembelajaran Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah 

dilakukan pada tahap perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran berdasarkan 

Permendikbud No 20 Tahun 2016 terdiri dari:  

1) Silabus  

 Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan 

kajian mata pelajaran yang dalam hal ini adalah mata pelajaran yang dalam hal ini adalah mata 

pelajaran sejarah. Silabus memuat (1) Identitas mata pelajaran; (2) identitas sekolah; (3) 

Kompetensi Inti; (4) Kompetensi Dasar; (5) Tema (Khusus SD); (6) materi; (7) pembelajaran; 

(8) penilaian; (9) alokasi waktu; (10) Sumber belajar. Silabus ini nantinya sebagai acuan dalam 

mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
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2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

 RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau 

lebih. RPP ini merupakan pengembangan dari silabus yang sudah ada untuk mengarahkan 

peserta didik supaya mencapai Kompetensi Dasar. Dalam pengembangan RPP ini, pendidik 

dapat memasukkan nilainilai karakter yang harus dicapai oleh peserta didik.  

 
b) Pelaksanaan Pembelajaran  

 Tahap pelaksanaan pembelajaran mengacu pada permendikbud No 20 tahun 2016 

meliputi tahap pendahuluan, inti dan penutup. Dalam tahap pelaksanaan pembelajaran ini nilai-

nilai karakter dapat diintegrasikan sehingga peserta didik dapat mempraktikan sepanjang proses 

pembelajaran. c. Evaluasi Pembelajaran Evaluasi pembelajaran merupakan penilaian proses 

pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (authentic assesment) yang menilai 

kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga 

komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik 

yang mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) pada aspek pengetahuan 

dan dampak pengiring. Melalui tahap-tahap tersebut, pendidikan karakter harus diintegrasikan 

dalam proses pelaksanaan pembelajaran sejarah. Sejalan dengan hal tersebut proses pendidikan 

karakter menurut Muhaimin (1996:153) dapat diaplikasikan pada pembelajaran ini nilai-nilai 

karakter dapat diintegrasikan sehingga peserta didik dapat mempraktikan sepanjang proses 

pembelajaran.  

c) Evaluasi Pembelajaran  

 Evaluasi pembelajaran merupakan penilaian proses pembelajaran menggunakan 

pendekatan penilaian otentik (authentic assesment) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, 

dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan 

menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu 

menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) pada aspek pengetahuan dan dampak 

pengiring. 

 Melalui tahap-tahap tersebut, pendidikan karakter harus diintegrasikan dalam proses 

pelaksanaan pembelajaran sejarah. Sejalan dengan hal tersebut proses pendidikan karakter 

menurut Muhaimin (1996:153) dapat diaplikasikan pada pelajaran sejarah yaitu melalui 

beberapa tahap, yaitu:  

1) tahap transformasi nilai, merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam 

menginformasikan nilai-nilai pendidikan karakter. Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi 

verbal antara pendidik dan peserta didik;  

2) tahap transaksi nilai, merupakan tahapan untuk menyajikan pendidikan karakter melalui 

komunikasi dua arah atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang bersifat 

timbal balik; 

3) tahap transinternalisasi, merupakan tahapan dimana penerapan pendidikan karakter 

dilakukan tidak hanya melalui komunikasi verbal, melainkan juga dengan sikap mental dan 

kepribadian ke dalam diri peserta didik. Pada tahapan ini, komunikasi kepribadian yang 

dijalankan pendidik kepada peserta didik lebih dominan dan berperan secara aktif. 

 Sistem evaluasi dilakukan dengan menggunakan soal bentuk essai, penilaian 

dilaksanakan pada saat proses pembelajaran dengan cara diskusi dan tes akhir siklus, dalam 

pengamatan guru dibantu observer. Kemampuan berpikir kritis menggunakan langkah-langkah 

merumuskan masalah, memberikan argumen, melakukan deduksi, melakukan induksi, 

melakukan evaluasi, mengambil keputusan.  Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
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untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah dipelajari. Dengan memiliki 

keterampilan berfikir kritis maka merupakan modal dasar yang penting bagi setiap orang. 

Ketrampilan berpikir kritis menggunakan dasar berpikir menganalisis argumen dan 

memunculkan wawasan terhadap tiap-tiap interpretasi untuk mengembangkan pola penalaran 

yang logis, kemampuan memahami asumsi, memformulasikan masalah, melakukan deduksi 

dan induksi serta keputusan yang tepat. 

 

SIMPULAN  

 Konsep pendidikan karakter dalam menenamkan nilai – nilai karakter kepada warga 

sekolah  meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai“the deliberate 

use of all dimensions of school life to foster optimal character development”.  Maka dalam 

konsep pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (pemangku pendidikan) harus 

dilibatkan, termasuk komponenkomponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses 

pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, 

pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, 

dan ethos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan. Kombinasi dari berbagai strategi di lebih 

dianjurkan oleh karena dapat mencapai berbagai aspek dari komponen berpikir kritis. 

Teknologi pengajaran yang menerapkan kombinasi dari berbagai strategi yang ada saat ini 

misalnya Problem Based Learning (PBL). Para pendidik perlu mengembangkan strategi 

pengajaran tersebut dalam pengajaran agar siswa dapat belajar materi pembelajaran sejarah 

melalui proses berpikir kritis. Dengan demikian siswa dapat memberi makna yang lebih dalam 

(bukan sekedar mendapat materi yang dalam) dari materi yang dipelajari. Berpikir kritis dalam 

proses pembelajaran sejarah ini dapat terlaksana jika seluruh fakta-fakta mengenai peristiwa 

sejarah tersebut dapat ditemukan, dengan cara guru dan siswa memiliki sumber dan bahan 

materi yang lengkap. Jika dilihat dari aspek psikologi belajar SPMB bersandarkan kepada 

psikologi kognitif yang berangkat dari asumsi bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah 

laku berkat adanya pengalaman. Artinya, perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada aspek 

kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotor melalui pernghayatan secara internal akan 

problema yang dihadapi.  
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PANGLIMA BESAR JENDERAL SOEDIRMAN: MENELADANI 

PERJUANGAN DITENGAH KETERBATASAN 

Hamas Abdurrahman Salis1 
Magister Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret 

Suryo Ediyono2 
Dosen Magister Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret 

Abstrak: Pendidikan karakter diperlukan untuk mengatasi kerusakan moral saat 

ini. Sejarah adalah pelajaran yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai dalam 

pendidikan karakter. Setiap peristiwa sejarah mempunyai tokoh. Tokoh tersebut 

salah satunya adalah Jenderal Soedirman yang dalam perjalanan hidupnya 

terkandung banyak nilai. Nilai yang terkandung dalam perjalanan hidup Jenderal 

Soedirman adalah 1) jujur, 2) kerja keras, 3) ikhlas. Ketiga nilai tersebut dapat 

dicontoh siswa dalam kehidupan mereka. 

Kata kunci: Pendidikan karakter, Sejarah, Soedirman  

Abstract: Character building needed to overcome moral damage nowadays. 

History is right lesson to embed of values in character building. Each historical 

event has a figures. A figures is General Soedirman who journey of his life consist 

of many values. Value on his journey is 1) honest, 2) never give, 3) sincere. Three 

values can be emulated of students in their life. 

Keywords: Character building, History, Soedirman 

Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan adanya proklamasi kemerdekaan. Republik Indonesia 

berdiri tanggal 17 Agustus 1945, tiga hari setelah menyerahnya Jepang (Cribb, 1988: 701). 

Pendiri bangsa menyadari adanya tantangan kedepan yang akan dihadapi bangsa Indonesia. 

The founding father menyatakan paling tidak ada tiga tantangan besar yang harus dihadapi, . 

Pertama, adalah mendirikan negara bersatu dan berdaulat, kedua adalah membangun bangsa, 

dan ketiga adalah membangun karakter, salah satu bapak pendiri bangsa, presiden pertama 

Republik Indonesia, Bung Karno bahkan menegaskan “Bangsa ini harus dibangun dengan 

mendahulukan pembangunan karakter (character building)” inilah yang akan membuat 

Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju, jaya, serta bermartabat, (Samani dan Haryanto, 

2012 : 1-2). 

Filsuf Yunani Heraclitus mengatakan bahwa; “Karakter adalah takdir”. Karakter 

membentuk takdir seseorang. Takdir tersebut menjadi takdir seluruh masyarakat. “Dalam 

karakter warga negara,” kata Cicero, “terletak kesejahteraan bangsa”(Lickona, 2013: 12). 

Karakter adalah objektifitas yang baik atas kualitas manusia, baik diketahui atau tidak. 

Kebaikan-kebaikan tersebut ditegaskan oleh masyarakat dan agama diseluruh dunia (Lickona, 

2013: 15). Isi dari karakter adalah kebaikan, seperti kejujuran, keberanian, keadilan, dan kasih 

sayang adalah disposisi untuk berperilaku secara bermoral.  

Pelaksanaan pendidikan karakter saat ini memang dirasakan mendesak. Gambaran 

situasi masyarakat bahkan situasi dunia pendidikan di Indonesia menjadi motivasi pokok 

pengarusutamaan (mainstreaming) implementasi Pendidikan karakter di Indonesia. Pendidikan 

karakter di Indonesia dirasakan amat perlu pengembangannya bila mengingat makin 
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meningkatnya tawuran antar-pelajar, serta bentuk-bentuk kenakalan remaja lainnya terutama di 

kota-kota besar, pemerasan/kekerasan (bullying), kecenderungan dominasi senior terhadap 

yunior, fenomena supporter, penggunaan narkoba. Bahkan yang paling memprihatinkan, 

keinginan untuk membangun sifat jujur pada anak-anak melalui kantin kejujuran di sejumlah 

sekolah, banyak yang gagal, banyak usaha kantin kejujuran yang bangkrut karena belum 

bangkitnya sikap jujur pada anak-anak, (Samani & Haryanto, 2012: 2). 

Secara makro pengembangan karakter dibagi menjadi tiga tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan hasil (Samani dan Haryanto, 2012: 111). Secara mikro sekolah 

menjadi ujung tombak dalam pendidikan kararkter. Pengembangan nilai atau kararkter dibagi 

dalam empat pilar, yaitu kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk 

budaya sekolah, kegiatan kurikuler dan atau ekstra kurikuler, serta kegiatan keseharian dirumah 

dan di masyarakat (Samani dan Haryanto, 2012: 111). Proses tersebut hanya akan berjalan 

dengan baik jika memiliki manajemen yang terintegrasi dengan sekolah. Manajemen 

Pendidikan karakter akan efektif jika terintegrasi dalam manajemen sekolah, khususnya 

manajemen berbasis sekolah (MBS). Dengan kata lain Pendidikan karakter diseklah juga terkait 

dengan manajemen sekolah. Selain itu, MBS dapat dengan subur memfasilitasi peserta didik 

dan warga sekolah pada umumnya dalam menginternalisasi karakter yang baik (Wibowo, 2013: 

137). Integrasi yang diharapkan adalah diterapkannya penanaman karakter dalam kurikulum 

dan setiap mata pelajaran. 

Mata pelajaran yang dirasa tepat untuk menanamkan karakter kepada siswa adalah Mata 

Pelajaran Sejarah. Hal ini sesuai dengan pengertian dari sejarah itu sendiri. Sejarah adalah 

rekonstruksi masa lalu, dimana seorang yang mempelajari sejarah seperti melihat dari kereta 

yang menghadap ke belakang dengan bisa melihat ke segala penjuru kecuali ke depan 

(Kuntowijoyo, 1995: 17). Fokus kajian tentang masa lalu memungkinkan bagi sejarah itu 

sendiri untuk melihat suatu peristiwa dari berbagai sisi. Sejarah diajarkan untuk mendorong 

siswa agar lebih memiliki visi ke depan dan bagaimana cara mencapainya (Kochhar, 2008: 35). 

Sejarah adalah cerita perubahan, peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lampau yang telah 

diberi tafsir atau alasan dan dikaitkan sehingga membentuk suatu pengertian yang lengkap 

(Tamburaka, 1999: 2). Dengan demikian sejarah dapat memberikan prespektif bagi peserta 

didik dalam memahami dan memecahkan masalah-masalah kehidupan masyarakat, bangsa, 

dan negara sehingga pada akhirnya dapat berperan aktif dalam pembangunan kehidupan masa 

kini dan akan datang yang lebih baik (Pramono, 2014: 114). 

Setiap peristiwa sejarah pasti memberikan pelajaran yang berharga. Selain itu selalu 

muncul tokoh yang bisa dijadikan panutan pada setiap peristiwa sejarah. Keberadaan tokoh 

menjadikan sejarah lebih menarik, karena tokohlah yang biasanya menjadi penentu arah suatu 

peristiwa sejarah. 

PANGLIMA BESAR JENDERAL SOEDIRMAN 

Senin Pon, 18 Maulud 1846 dalam almanak Jawa atau 24 Januari 1916. Seorang bayo 

lahir di Dukuh Rembang, Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, 

Jawa Tengah. Bayi laki-laki itu diberi nama Soedirman (Tempo, 2017: 58). Ketika Soedirman 

kecil berusia delapan bulan, Tjokrosoenarjo (ayah, pent-) pensiun dari jabatannya sebagai asiten 

wedana (Aji dan Ahmad, 2017: 27). Dengan bekal uang pensiun sebanyak 62,35 gulden ia 

memboyong keluarganya termasuk Soedirman, pindah ke rumah sederhana di Kampung 
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Kemanggisan, Tambak Reja, sebelah selatan pusat Kota Cilacap, Jawa Tengah (Aji dan 

Ahmad, 2017: 27). 

Soedirman memasuki masa sekolah pada 1923. Kala itu, kala itu berkat status Raden 

Tjokroseno yang bekas pejabat, Soedirman kecil bisa memperoleh pedidikan formal di 

Hollandsch-Inlandsche School (HIS, setingkat sekolah dasar) pada usia tujuh tahun (Tempo, 

2017: 59). Soedirman lulus HIS pada tahun1930. Ia baru masuk ke Meer Uitgebreid Lager 

Onderwijs (MULO, setara dengan sekolah menengah pertama) Parama Wiworotomo, Cilacap, 

dua tahun setelahnya dan lulus pada 1935 (Tempo, 2017: 60). Di sekolah MULO Parama 

Wirotomo, Soedirman mendapatkan pengaruh dari guru-guru nasionalis dari Boedi Oetomo, 

semisal Raden Soemojo dan Soewardjo Tirtosoepono (lulusan Akademi Militer Breda di 

Belanda) tersebut senantiasa belajar dengan tekun (Aji dan Ahmad, 2017: 31). 

Setamat MULO, ia bertekat untuk melanjutkan studinya di Kweekschool di Surakarta, 

suatu sekolah guru yang dikelola oleh Muhammadiyah. Tetapi karena tidak memiliki biaya 

studi yang cukup, ia putus sekolah dan pulang ke Cilacap pada tahun 1936. Melihat realitas itu, 

guru-guru MULO Parama Wirotomo memberikan bimbingan sebagai pengajar kepadanya. 

Sesudah menguasai ilmu yang diberikan dari para guru tersebut, ia ditugaskan sebagai pengajar 

di HIS Muhammadiyah, Cilacap(Aji dan Ahmad, 2017: 34). Baru beberapa tahun menjadi guru, 

para pengajar di HIS Muhammadiyah sepakat menunjuk dia sebagai kepala sekolah. Jabatan 

itu diembannya hingga sekolah tersebut terpaksa tutup pada 1941-1942 (Tempo, 2017: 68). 

Karir cemerlang sebagai guru tak lepas dari keluwesannya dalam bergaul. 

Keluwesannya dalam bergaul membawa Soedirman giat dalam organisasi kepanduan 

dibawah bendera Muhammadiyah, Hizbul Wathan. Soedirman meraih pencapaian tertingginya 

sebagai seorang pandu daerah, dari pemimpin Hizbul Wathan cabang Cilacap hingga didapuk 

menjadi Menteri Daerah (setara Ketua Kwartir Daerah) Banyumas (Tempo, 2017: 61). Selain 

itu, Soedirman menekankan perlunya pendidikan agama, bersikeras bahwa kontingen dari 

Cilacap harus menghadiri konferensi Muhammadiyah di seluruh Jawa. Ia memberikan 

pelajaran kepada para anggota muda Hizbul Wathan tentang sejarah Islam dan pentingnya 

moralitas. Sedangkan kepada anggota Hizbul Wathan yang lebih tua, ia memberlakukan 

disiplin militer (Aji dan Ahmad, 2017: 31). 

Dedikasi Soedirman menjadi guru mengalami hambatan disaat Jepang berhasil 

menduduki wilayah Hindia-Belanda pada tahun 1942. Namun, disinilah awal kisah Soedirman 

menapaki jalan sebagai seorang prajurit yang kelak mengantarkannya menjadi seorang 

panglima besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Penutupan pakas HIS Muhmmadiyah tak memadamkan dedikasi Soedirman. Bersama 

beberapa temannya, dia medirikan dan mengetuai Perkoperasian Bangsa Indonesia (Perbi), 

untuk membantu perekonomian masyrakat yang muali krisis di bawah pendudukan Jepang. Tak 

cukup disitu, dia pun membentuk Badan Pengurus Makanan Rakyat, yang mengumpulkan 

bahan makanan dan mendistribusikannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Jepang 

kepincut dan mengangkatnya sebagai anggota Syu Sangikai alias Dewan Pertimbangan 

Karesidenan Cilacap. Badan makanan yang didirikannya diambil alih Jepang, yang kemudian 

menjadikannya alat untuk menarik upeti. Rupanya, dia diam-diam membangkang. Soedirman 

menghasut warga agar tak menyerahkan bahan pangan jika keluarga sendiri lebih 

membutuhkan. Agar dia tak mengganggu, Dai Nippon mengirimkannya ke Bogor pada 1943 

untuk mengikuti pendidikan calon daidancho atau komandan batalion Peta. Soedirman 

kemudian masuk Peta angkatan kedua sebagai calon daidancho. Angkatan kedua pendidikan 

Peta dimulai pada April 1944. Sebagai daidancho, Soedriman ditempatkan di Kroya, Jawa 
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Tengah, didampingi shoko shidokan, perwira Jepang yang bertugas sebagai pengawas dan 

penasihat teknik kmiliteran, Letnan Fujita. Ujian pertama Soedirman dilalui pada 21 April 

1945, saat pasukan Peta di bawah komandao Bundancho Kusaeri memberontak di Desa 

Gumilir, Cilacap. Soedirman diperintahkan memadamkan pemberontakan Gumilir (Tempo, 

2017: 69-75). 

Pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan Maklumat No.2/X/45 yang 

berisikan tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) (Sulistyo, Oktober 2016). 

Berbunyi untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka dibentuk satu Tentara 

Keamanan Rakyat (Seketariat Negara, 1981: 48). Maklumat sederhana tersebut secara sah 

menyatakan jika saat itu Republik Indonesia telah memiliki tentara yang diakui oleh 

pemerintah. 

Konferensi TKR tanggal 12 November 1945 di Yogyakarta, Soedirman terpilih sebagai 

Pemimpin Tertinggi TKR. Hal itu karena Soepriyadi, mantan pemimpin pemberontakan PETA 

Blitar yang sudah diangkat sebelumnya sebagai Pemimpin Tertinggi TKR oleh presiden 

ternyata tidak pernah menduduki jabatannya (Sulistyo, Oktober 2016). Namun Soedirman tidak 

dapat menghadiri pelantikan tersebut dikarenakan harus menghadapi pertempuran dengan 

pasukan sekutu di Ambara. 

Pertempuran Ambarawa sejatinya adalah pertempuran pertama yang dihadapi oleh 

Soedriman yang saat itu masih berpangkat kolonel. Letak Ambarawa yang berada diantara 

Magelang-Semarang dianggap sebagai daerah strategis yang harus dipertahankan. Pertempuran 

Ambarawa diawali oleh mendaratnya tentara Sekutu dibawah pimpinan Brigadir Jenderal 

Bethel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945(Sekertariat Negara, 1981: 68). . Keterlibatan 

Kolonel Soedirman berawal dari gugurnya Letnal Kolonel Isdiman. Tentara sekutu semula 

hendak mengundurkan diri menuju Semarang. Pada saat pengunduran diri itu tentara sekutu 

mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa. Dalam pertempuran untuk membebaskan 

kedua desa tersebut gugurlah Letnal Kolonel Isdiman(Sekertariat Negara, 1981: 68). Untuk 

menghadapi tentara Sekutu dalam pertempuran Ambarawa tanggal 12 November 1945, 

Kolonel Soedirman memimpin pasukan dengan semangat pantang menyerah. Dengan 

menggunakan Taktik Gelar “Supit Urang” atau pengepungan rangkap, ia dan pasukannya 

berhasil mengurung musuh (Sulistyo, Oktober 2016). Akibatnya suplai logistik dan komunikasi 

musuh dengan pasukan induk menjadi terputus sehingga memaksa musuh mundur ke 

Semarang.  

Pada tanggal 18 Desmber 1945 Pemerintah mengangkat Kolonel Soedirman sebagai 

Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Sebagai Kepala Staf TKR diangkat Pak Oerip 

Soemohardjo dengan pangkat Letnan Jenderal (Sekertariat Negara, 1981: 72). Sebagai 

Panglima Besar, Soedirman menghadapi banyak masalah yang harus diselesaikan. Dalam 

bulan Mei 1946 ia berhasil mempersatukan Tentara Republik Indonesia (TRI) ke dalam satu 

kekuatan yang terintegrasi, yang terdiri TRI-AD, TRI-AL, TRI Udara (Sulistyo, Oktober 2016).  

Pada tanggal 5 Mei 1947, Pemerintah mengeluarkan sebuah penetapan yang bertujuan 

untuk mempersatukan semua kekuatan bersenjata, yaitu TRI dan laskar-laskar atau 

badan-badan pejuang. Pada tanggal 3 Juni 1947, dengan Penetapan Presiden diresmikan 

berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI (Sekertariat Negara, 1981: 142). 

Maka sejak saat itu negara hanya mempunyai satu kekuatan bersenjata yaitu TNI. Jenderal 

Soedirman yang teguh pendirian mengatakan bahwa : ”satu negara hanya ada satu 

tentara”(Sulistyo, Oktober 2016).  
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Proses diplomasi pada awalnya lebih banyak merugikan pihak Indonesia. Salah satunya 

adalah Perjanjian Renville. Salah satu syaratnya, Belanda meminta agar pasukan TNI yang 

berada di daerah pendudukan tentara Belanda ditarik ke wilayah Republik Indonesia (RI) yang 

kita kenal dengan Hijrah. Belajar dari kesalahan pimpinan TNI mulai merumuskan suatu 

strategi yang tepat untuk menghadapi Belanda yang secara alutsista lebih memadai. Para 

pemikir seperti TB Simatupang dan A.H Nasution akhirnya menemukan “Strategi 

Perongrongan”. Strategi ini untuk perang dalam jangka waktu yang lama dijabarkan dalam 

sistem Wehrkreise (lingkungan pertahanan daerah). Sistem Wehrkreise pada bulan November 

1948 disahkan penggunaannya dalam Surat Perintah Siasat No.1 yang ditandatangani oleh 

Panglima Besar Jenderal Soedirman(Sulistyo, 2016: 9-10). Strategi tersebut muncul setelah 

kekalahan yang dialami oleh TNI pada Agresi Militer I. Implementasi dari konsep ini adalah 

pengembangan teritori militer sampai komando rayon militer di tiap kecamatan (Tempo, 2017: 

20). 

Sementara itu tanggal 19 Desember 1948 pasukan Belanda menyerang dan menduduki 

ibukota RI serta menawan Presiden dan Wakil Presiden. Ia melaporkan bahwa pasukan TNI 

sudah siap melaksanakan rencananya. Serangan Belanda yang dilaksanakan pada pagi hari 

tanggal 19 Desember 1948 berhasil secara cepat, Yogyakarta berhasil diduduki, tentara Belanda 

menangkap hampir keseluruhan pemimpin republik, termasuk Soekarno, Hatta, Sjahrir dan 

yang lain (Monfries, 2008: 271). Sebelum ditangkapnya pemimpin republik Jenderal 

Soedirman telah meminta presiden untuk meninggalkan Yogyakarta untuk melaksanakan siasat 

perang gerilya bersama TNI. Akan tetapi Pak Dirman terkejut menerima perintah dari presiden 

agar beliau tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya. Panglima Soedirman menjawab 

tawaran presiden dengan kata-kata yang terkenal, ”Tempat saya yang terbaik adalah ditengah-

tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Mert of zonder pemerintah TNI akan 

berjuang terus” (Sulistyo, Oktober 2016).  

Setelah memilih bergerilya Jenderal Soedirman harus melalui perjalanan berat melalui 

hutan, naik turun gunung disamping harus menghadapi serangan Belanda. Kondisi ini 

diperparah dengan keadaan Jenderal Soedirman yang sakit akibat TBC yang menyebabkan 

Jenderal harus ditandu ketika bergerilya. Akhirnya setelah melakukan perjalanan yang panjang 

dalam bergerilya, sejak tanggal 1 April 1949 Jenderal Soedirman menetap di dukuh Pakis, 

kecamatan Nawangan, Pacitan, Jawa Timur. Selama bergerilya, Panglima Soedirman tetap 

mengeluarkan perintah-perintah, petunjuk, dan amanat untuk TNI dan rakyat. Setelah 

Perjanjian Roem Royen ditandatangani tanggal 7 Mei 1949 (Sulistyo, Oktober 2016). Jenderal 

Soedirman diminta kembali ke Yogya. Jenderal Soedirman merasa dirugikan jika harus 

kembali ke Yogyakarta dikarenakan pada saat itu posisi TNI berada diatas angin. Jenderal 

Soedirman akhirnya memutuskan untuk tetap kembali ke Yogyakarta sebagai bentuk ketaatan 

beliau kepada pemimpin republik. Akan tetapi dengan tegas menolak perundingan. 

Kondisi kesehatan dan sikap ketidaksetujuan Jenderal Soedirman akan hasil perundingan 

membuatnya menepikan diri dari pergolakan politik. Akibatnya pada tanggal 1 Agustus 1949 

ia menulis surat kepada Presiden Soekarno berisi permohonan untuk meletakkan jabatan 

sebagai Panglima Besar dan mengundurkan diri dari dinas ketentaraan, akan tetapi surat itu 

tidak jadi disampaikan. Isi surat tersebut menjadi terkenal karena memuat kata-kata, ”Bahwa 

satu-satunya hak milik nasional Republik yang masih utuh tidak berubah-ubah meskipun harus 

menghadapi soal perubahan adalah hanya Angkatan Perang Republik Indonesia (Tentara 

Nasional Indonesia)” (Sulistyo, Oktober 2016). 
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Perjuangan yang melelahkan dengan kondisi terkena penyakit menyebabkan Jenderal 

Soedirman harus beristirahat. Namun takdir berkata lain bagi Jenderal Soedirman. Panglima 

pertama tentara Indonesia, Jenderal Soedirman meninggal pada 29 January 1950. Dia telah 

melihat kemerdekaan Indonesia  yang akhirnya diakui oleh Belanda satu bulan sebelumnya, 

tetapi dia tidak bisa memainkan peran apapun, kecuali sebagai seorang legenda, dalam 

pergolakan politik tahun 1950 (Cribb, 1993: 342). Untuk mengenang dan menghargai jasa Pak 

Dirman, pemerintah memberikan penghargaan tertinggi berupa gelar Pahlawan Nasional pada 

tanggal 20 Mei 1970. Dan menjelang peringatan hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 

ke-52, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi pangkat kehormatan Jenderal Besar TNI 

atau Jenderal Bintang Lima kepada Pangsar Jenderal Soedirman berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 44/ABRI/1997 (Sulistyo, Oktober 2016). 

KETERKAITAN  PEMBELAJARAN 

Keterkaitan kejuangan Jenderal Soedirman dengan proses pembelajaran dapat dilihat 

dari kurikulum yang diterapkan. Kurikulum 2013 lebih mengedepankan pendidikan kararkter 

kepada siswa. Proses pembelajaran Kurikulum 2013 lebih mengedepankan penanaman nilai-

nilai luhur seperti; jujur, kerja keras, toleransi, tenggang rasa, gotong-royong, sopan santun, 

serta nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat dimana siswa tinggal. Hal ini 

sejalan dengan tujuan pendidikan karekter. Kesuma dkk (2013) pendidikan karakter dalam 

seting sekolah memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu 

sehingga menadi kepribadian atau kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana 

nilai-nilai yang dikembangkan; 

2. mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang 

dikembangkan oleh sekolah; 

3. membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan 

tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. 

Tujuan pendidikan karakter yang pertama adalah penguasaaan akademik diposisikan 

sebagai media atau sarana untuk mencapai tujuan dan pengembangan karakter. Tujuan kedua 

memiliki sasaran untuk meluruskan berbagai perilaku anak yang negatif menjadi positif. Tujuan 

ketiga pendidikan karakter disekolah harus dihubungkan dengan proses pendidikan di keluarga. 

Tujuan pendidikan karakter yang dijelaskan sejalan dengan nilai-niai yang diperlukan 

oleh bangsa Indonesia. Kesuma dkk (2013) menyatakan dalam  Pusat Pengkajian Pedagogik 

Universitas Pendidikan Indonesia (P3 UPI) nilai yang perlu diperkuat bangsa ini adalah; 1) 

Jujur, 2) Kerja keras, 3) Ikhlas. Maka dari itu penulis mencoba mengaitkan perjuangan Jenderal 

Soedirman dengan nilai-nilai yang dapat ditanamkan kepada siswa. 

Pejuangan Jenderal Soedirman dapat diajarkan karena telah mencakup ketiga nilai yang 

diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan karakter yang diperlukan bangsa Indonesia. Pertama 

kaitan dengan nilai jujur, Jenderal Soedirman dalam perjuangannya selalu menerapkan sikap 

jujur mengenai pandangannya terhadap negara. Penolakan Jenderal Soedirman terhadap 

hasil-hasil diplomasi tetap beliau sampaikan meskipun sering berseberangan dengan pemimpin 

sipil. Ketidak sesuaian pemimpin sipil dengan pemimpin militer dapat segera terselesaikan 

berkat kejujuran sikap jujur Jenderal Soedirman. Jenderal Soedirman bukanlah seorang militer 

yang kaku, dia akan tetap memberikan sumbangsih pemikiran dan sikapnya. Seperti yang 

terlihat ketika dia dengan tegas menolak hasil Perundingan Roem-Roijen meskipun beliau tetap 
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kembali ke Yogyakarta. Sikap jujur ini diharapkan dapat ditiru siswa untuk diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. Maka, jika sikap jujur ini telah tertanam minimalnya mengurangi 

tingkat kecurangan siswa dalam menghadapi ujian. Mereka akan lebih memilih mengatasi 

masalah pada kemampuan menguasai materi bukan pada hasil yang mereka inginkan. 

Kedua kaitan dengan nilai kerja keras, Jenderal Soedirman ditengah keterbatasan beliau 

tetap memilih untuk bergerilya. Jenderal Soedirman berpegang pada tidak ada kata menyerah 

bagi tentara. Pemimpin sipil mungkin tertangkap namun pemimpin militer harus tetap 

mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Kondisi awal TNI yang 

tercerai-berai menyulitkan TNI untuk menerima petunjuk dari panglima. Berkat kerja keras 

medan tempur yang awalnya hanya terbatas di Yogyakarta menjadi medan tempur yang sangat 

luas di seluruh Jawa. Luasnya medan tempur menjadikan Belanda kesulitan untuk 

menghancurkan TNI. Kondisi ini menjadikan TNI leluasa untuk mengendalikan situasi 

pertempuran. Jenderal Soedirman dengan segala keterbatasannya berhasil menyatukan 

kesatuan TNI. Bergerilya, selain untuk mengindari serangan Belanda juga digunakan untuk 

menyatukan pasukan yang tercerai berai. Harapannya sikap ini dapat diterapkan siswa dimana 

mereka melihat kekurangan mereka sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. 

Ketiga kaitan dengan nilai ikhlas, Jenderal Soedirman tetap menataati keputusan 

pemerintah meskipun sikap dia menolak tetapi tindakan Jenderal Soedirman tetap menerima 

hasil perundingan Roem-Roijen untuk menghentikan gerilya meskipun posisi TNI sedang 

berada diatas angin. Jenderal Soedirman dengan ikhlas meninggalkan markas beasr gerilya 

untuk memenuhi perintah pemimpin sipil. Sikap ikhlas ini diharapkan mampu dicontoh oleh 

siswa. Mereka diharapkan untuk belajar tanpa pamrih dan mengedepankan kepentingan bangsa 

dan negara dalam setiap tindakan mereka. 
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RELEVANSI NILAI PERJUANGAN KARAENG GALESONG 

MELAWAN VOC DENGAN PEMBELAJARAN SEJARAH 

INDONESIA 

Indah Wahyu Puji Utami, Melda Amelia Rohana 
Jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang 

Abstrak: Selama hidupnya, Karaeng Galesong melakukan berbagai perlawanan 

kepada VOC baik di Makassar, Bima, maupun Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis nilai perjuangan Karaeng Galesong melawan VOC dan relevansinya 

dengan pembelajaran Sejarah Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

kajian pustaka yang mengkaji berbagai literatur primer dan sekunder. Data 

dianilisis dengan menggunakan teknik analisis isi atau content analysis. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa perjuangan Karaeng Galesong melawan VOC 

antara lain keberanian, rela berkorban, pantang menyerah dan cinta tana air. Nilai-

nilai tersebut dapat diinternalisasikan pada peserta didik melalui pembelajaran 

Sejarah Indonesia terutama pada kelas XI. 

Kata-kata kunci: Karaeng Galesong, nilai perjuangan, internalisasi nilai. 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran sejarah selama ini dianggap dapat menanamkan karakter pada peserta 

didik (Suryani, 2013, Hasan, 2014). Oleh karenanya tidak mengherankan jika dalam kurikulum 

2013 yang menganggap penting pendidikan karakter, sejarah mendapat posisi khusus. Berbeda 

dengan kurikulum sebelumnya yang hanya memberi sedikit porsi bagi matapelajaran sejarah, 

Kurikulum 2013 memberikan perhatian khusus dengan adanya dua matapelajaran yang terkait 

sejarah, yaitu Sejarah dan Sejarah Indonesia, pada jenjang sekolah menengah . Matapelajaran 

Sejarah merupakan kelompok matapelajaran, sementara itu matapelajaran Sejarah Indonesia 

termasuk dalam kelompok matapelajaran wajib. 

Sejarah Indonesia sebagai matapelajaran wajib diajarkan pada semua jenjang sekolah 

menengah, baik Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Sebagai matapelajaran wajib, 

Sejarah Indonesia memiliki posisi yang penting dalam pendidikan karakter. Hasan (2014) 

mengumukakan bahwa peristiwa maupun tokoh sejarah memiliki berbagai nilai-nilai karakter 

yang dapat dikembangkan untuk diinternalisasikan pada siswa melalui pembelajaran sejarah. 

Pembahasan nilai-nilai pendidikan karakter dari seorang tokoh sejarah tentu saja sudah 

banyak dilakukan, misalnya saja nilai-nilai karakter dari ara pejuang perempuan (Purbasari, 

2014), nilai karakter dari perjuangan Diponegoro (Abidin, 2012), dan nilai-nilai karakter 

Soekarno dalam peristiwa proklamasi (Gunawan, 2013). Namun, belum ada yang secara 

spesifik menganalisis nilai perjuangan Karaeng Galesong yang merupakan pejuang yang gigih 

melakukan perlawanan kepada VOC mulai dari tanah kelahirannya di Sulawesi hingga tanah 

perantauannya di Jawa. Oleh karenanya artikel ini akan secara spesifik menganalisis nilai 

perjuangan Kareng Galesong melawan VOC dengan Pembelajaran Sejarah Indonesia.  
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METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka. Peneliti mengumpulkan berbagai 

referensi terkait dengan perjuangan Karaeng Galesong, baik yang berupa pustaka  primer 

seperti Dagh Register 1678, maupun pustaka sekunder seperti tulisan Andaya (1981) the 

Heritage of Arung Palakka, dan sebagainya. Berbagai pustaka tersebut dibandingkan dan 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi untuk menemukan nilai perjuangan Karaeng 

Galesong dalam melawan VOC.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Riwayat Hidup dan Pejuangan Karaeng Galesong 

Karaeng Galesong yang dibahas dalam tulisan ini bernama asli I Maninrori dan memiliki 

nama istana I Kare Tojeng. Ia merupakan putra dari Sultan Hasanuddin dari Gowa dengan istri 

keempatnya yang bernama I Loqmoq Taboq yang lahir pada 1655 (Cummings, 2007:48). 

Sebutan Karaeng Galesong sebenarnya merupakan gelar yang diberikan kepada penguasa di 

daerah Galesong yang merupakan pelabuhan untuk armada perang Gowa. Gelar Karaeng ini 

diberikan kepada anak-anak Raja-Raja atau golongan “Anak-Karaeng” (Sagimun, 1975:45). 

Dalam usia yang relatif muda, ia diangkat menjadi Karaeng ri Pannundukang pada 1677 

(Sagimun dalam Sewang, 2005:129). Karaeng ri Pannundukang merupakan panglima perang 

yang bertugas sebagai pejabat yang menangani urusan perang dan ekspansif (penaklukan) 

(Mukhlis, dkk, 1995:57).  

Karaeng Galesong termasuk tokoh yang menentang perjanjian Bungaya 1677 yang 

dianggap merugikan dan merendahkan harga diri Gowa. Sebagai bentuk resistensi karena tidak 

mau tunduk kepada VOC, maka ia meninggalkan Makassar pasca perjanjian tersebut. Sebagai 

orang Makassar, Kareng Galesong memegang nilai budaya siri’ na pace.  Siri dalam bahasa 

Makassar berarti malu melakukan perbuatan tercela atau tersinggung kehormatannya. Siri juga 

dipahami sebagai usaha untuk mempertahankan harga diri. Falsafah sirri’ digunakan oleh orang 

Makassar untuk mebela harga diri dalam menghadapi orang-orang yang menghina atau 

merendahkan dirinya, keluarga ataupun kerabatnya. Dalam masyarakat Makassar, apabila ia 

atau keluarganya berbuat benar namun dipermalukan atau direndahkan hara dirinya, maka 

mereka tidak segan untuk melakukan perlawanan. Sementara pace berarti perasaan sedih saat 

melihat anggota masyarakatnya mengalami kesusahan atau penderitaan sehingga terdorong 

untuk membantu (Darwis dan Dilo, 2012).  Nilai budaya siri’ na pace inilah yang medorong 

Karaeng Galesong untuk melakukan perlawanan kepada VOC setelah perjanjian Bungaya. 

Perjanjian Bungaya tahun 1667 dirasa sangat merugikan Kerajaan Gowa. Apalagi, salah 

satu poin perjanjian itu menyebutkan “Orang-orang yang bersalah karena telah melakukan 

pembunuhan-pembunuhan atas diri orang-orang Belanda, akan dihukum di hadapan residen 

Belanda di Makassar” (Kartodirdjo dalam Kesuma, 2004:67). Padahal, Karaeng Galesong 

beserta bangsawan Kerajaan Gowa lainnya banyak yang membunuh orang Belanda pada saat 

mereka berusaha mempertahankan kerajaannya. Karena tidak mau tunduk dan merasa bahwa 

tindakannya benar, maka berdasarkan siri’, maka Karaeng Galesong meninggalkan istana 

meskipun ia masih berada di sekita Gowa untuk melakukan pembalasan dalam rangka membela 

harga dirinya dan keluarganya. Ia juga merasakan pace karena masyarakat di Gowa tidak lagi 

memiliki kebebasan dalam melakukan perdagangan pasca perjanjian Bungaya. 
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Resistensi yang dilakukan oleh Karaeng Galesong bersama bangsawan Gowa lainnya 

seperti Karaeng Bontomanaru cukup merepotkan VOC. Mereka termasuk kalangan elit yang 

berpengaruh dalam kerajaan Gowa, sehingga saat mereka belum mau menyerah maka 

sebenarnya Gowa belum sepenuhnya tunduk kepada VOC. Oleh karenanya pada tahun 1669 

VOC dibantu dengan para sekutunya, termasuk Aru Palakka, mengepung benteng Somba Opu 

yang merupakan kediaman Sultan Hasanuddin. Setelah benteng yang merupakan pertahanan 

terakhir kerajaan Gowa jatuh ke tangan VOC pada 24 Juni 1669, Karaeng Galesong dan 

pengikutnya mulai meninggalkan kerajaan Gowa. Apalagi, pasca peristiwa tersebut, kedudukan 

I Maninrori sebagai Karaeng di Galesong dicabut oleh VOC dan digantikan oleh Daeng 

Malewa yang menurut VOC merupakan keturunan dari penguasa wilayah itu sebelum mereka 

dikuasai oleh Gowa (Kartodirdjo 1988). Hal ini tentu saja semakin mengusik harga diri I 

Maninrori karena ia merasa dirinyalah Karaeng Galesong yang sah. Oleh karenanya, ia bertekad 

menegakkan siri dengan cara menyerang kapal-kapal VOC.  

Pigeadud dan de Graaf (1976) meyebut bahwa Karaeng Galesong bersama Karaeng 

Tallo dan Daeng Mangappa membawa para pengikutnya untuk melakukan pelayaran dan 

melakukan perompakan. Perompakan ini dimaksudkan untuk mengganggu jalur perdagangan 

yang dikuasai VOC. Selain itu, mereka juga berlayar menuju Bima di Sumbawa. Hal ini karena 

mereka berusaha menegakkan sirri na pace sebab Raja Bima yang merupakan raja bawahan 

Gowa dilucuti kekuasaannya oleh VOC pada Perjanjian Bungaya. Karaeng Galesong berhasil 

menguasai Sumbawa pada 1673. Namun, hal ini tidak berlangsung lama dan Karaeng Galesong 

besrta rombongannya meninggalkan wilayah ini. 

Laporan dari Kapten Fransz dari Sumbawa ke Batavia tanggal 23 September 1674 

menyebutkan bahwa Karaeng Galesong, Daeng Mangappa dan pasukannya yang sebelumnya 

berada di Sumbawa memutuskan untuk meninggalkan Sumbawa setelah kematian Karaeng 

Tallo tanggal 10 Juni 1673. Mereka menuju Bali dan menetap sementara di sana. Pada akhir 

1674,  Daeng Mangappa beserta pasukannya menuju ke Banten, dan Karaeng Galesong beserta 

pasukannya menuju ke Jawa Timur (Andaya, 1981).  

Rombongan Karaeng Galesong menuju Demung yang berada di wilayah Besuki. Di 

wilayah ini sebelumnya sudah ada orang-orang Makassar. Karaeng Bontomanaru pernah 

meminta wilayah kepada Sultan Amangkurat I untuk tempat berdiam para pengikutnya. Namun 

sayangnya sang Sultan tidak mengijinkan. Penolakan sang sultan tentu saja menyakiti hati 

Karaeng Bontomanaru. Meskipun demikian, putra mahkkota Mataram, Adipati Anom, secara 

diam-diam mengijinkan orang-orang Makassar untuk mendiami wilayah Demung yang agak 

jauh dari pusat Mataram dan dekat dengan wilayah Trunojoyo karena ia sendiri sebenarnya 

berkeinginan untuk menjatuhkan ayahnya (Andaya, 1981). Sementara itu, Trunojoyo yang saat 

itu sedang melakukan perlawanan terhadap Mataram, melihat orang-orang Makassar ini 

sebagai sekutu yang potensial untuk melawan Mataram dan VOC sehingga ia berusaha 

mendekati Karaeng Galesong (Sayono, Utami, dan Rohana, 2018). Trunojoyo berusaha 

mengikat aliansi yang lebih kuat dengan Karaeng Galesong dengan cara menikahkan salah satu 

putrinya dengan Karaeng Galesong (Abimanyu, 2015). Aliansi ini penting bagi Karaeng 

Galesong karena ia menyadari bahwa tidak mungkin melawan VOC sendiri. 

Segera setelah bersekutu, Karaeng Galesong dan Trunojoyo menyusun rencana untuk 

melakukan perlawanan kepada kedua pihak tersebut. Karaeng Galesong pada mulanya bertugas 

di Laut Utara Jawa untu menghambat dan merampas kapal-kapal, yang bermuatan beras yang 

akan dibawa ke pesisir kekuasaan Mataram ke ‘Batavia’ (Hamka, 2016). Pada akhir 1675, 

penyerangan kedua dilakukan oleh Karaeng Galesong beserta pasukannya di kota-kota pesisir 
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Jawa Timur. Penyerangan tersebut dilakukan bersama pasukan Trunojoyo dan akhirnya 

berhasil menguasai wilayah Surabaya, Gresik dan wilayah-wilayah di antara kota-kota tersebut. 

Selain itu, mereka juga dapat merebut pelabuhan-pelabuhan penting di bagian Timur Jawa 

seperti Pajarakan, Pasuruan, Gerongan, dan lain-lain (Lihat Gambar 1). Kemenangan tersebut 

akhirnya menyebabkan pihak VOC dan Mataram merasa terancam, sehingga Mataram dan 

VOC memutuskan untuk bekerja sama melawan aliansi Trunojoyo dan Karaeng Galesong di 

Jawa Timur. 

 

 

Gambar 1. Wilayah-wilayah yang dikuasai aliansi Karaeng Galesong dan 

Trunojoyo pada 1675 (Sumber: Sayono, Utami, dan Rohana, 2018) 

 VOC berusaha membalas tindakan Karaeng Galesong dengan menghancurkan perahu-

perahu orang-orang Makassar dan dapat membuat mereka keluar dari Demung (Besuki). 

Karaeng-Galesong dan pasukannya memutuskan untuk pergi ke Madura yang merupakan basis 

Trunojoyo pada tahun 1676 dengan membawa 8 kapal untuk berlindung dan membentuk 

kekuatan di Madura. Madura adalah tempat yang paling aman untuk membentuk kekuatan 

karena VOC pada waktu itu tidak memiliki kekuatan di Madura. Di sina, Karaeng Galesong 

membentuk sebuah pasukan tentara yang berisi 9.000 orang dari Jawa, Madura dan Makassar. 

Trunojoyo dan Karaeng Galesong beserta pasukannya pada akhir 1676 akhirnya kembali ke 

Jawa dan berencana melakukan penyerangan-penyerangan di wilayah-wilayah Mataram dan 

VOC (Sayono, Utami, dan Rohana, 2018). 

Amangkurat I, yang merasa terancam dengan kembalinya Karaeng Galesong dan 

Trunojoyo ke Jawa, mengutus Putera Mahkota Mataram atau Adipati Anom untuk memimpin 

pasukan ke Jawa Timur untuk berperang dengan pasukan Makassar dan Madura. Namun, 

pasukan Mataram mengalami kekalahan. Pasukan aliansi Karaeng Galesong dan Trunojoyo 

mendapat kemenangan besar dan berhasil menguasai seluruh pantai utara Jawa bagian timur 

hingga Demak dan Semarang di pesisir tengah tanah Jawa (Sayono, Utami, dan Rohana, 2018). 

Hanya Jepara saja yang belum jatuh karena bupatinya masih setia dengan Mataram (Hamka, 

2016:42).  de Graaf (dalam Andaya, 1981:215) bahkan menyebutkan bahwa setelah 

kemenangan di Gegodog, pasukan Trunojoyo dan Karaeng Galesong melanjutkan ke arah 

barat, dan menjelang Januari 1677, mereka berhasil menguasai pelabuhan-pelabuhan sepanjang 



 

Seminar Nasional “Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sejarah”           
90 

 

Pantai Utara Jawa yaitu pelabuhan-pelabuhan dari wilayah Timur Jawa sampai Cirebon. 

Namun, akhirnya timbul perselisihan antara pasukan Trunojoyo dan Karaeng Galesong yang 

mulai timbul pada Desember 1676 (Sayono, Utami, dan Rohana, 2018).  

Laporan dari Cirebon tahun 1677 menyebut perselisihan antara Karang Galesong dan 

Trunojoyo timbul sebagai hasil dari penyerangan yang terus-menerus, penjarahan dan 

keinginan yang tertahankan dari pasukan Makassar yang menuntut kota Gresik dan Surabaya 

diberikan pada mereka sebagai bentuk balas budi karena mereka telah membantu Trunojoyo 

melawan VOC dan Mataram. Karena perselisihan tersebut, mereka gagal merebut Jepara dan 

akhirnya mereka menarik pasukan mereka untuk kembali ke Demung. Trunojoyo sangat marah 

karena perilaku orang Makassar tersebut (Dagh-Register 1678).Sementara itu, Karaeng 

Galesong sebenarnya kesal dengan Trunojoyo yang ia anggap telah melenceng dari tujuan awal 

aliansi mereka untuk melawan VOC. Hal ini karena sejak beberapa kemenangan besar yang 

mereka alami di tahun 1676, Trunojoyo mulai menganggap dirinya sebagai raja dan ingin 

meguasai seluruh Jawa untuk dirinya sendiri.  

Perpecahan antara Karaeng Galesong dan Trunojoyo kemudian dimanfaatkan oleh 

musuh-musuh mereka. Pigeaud dan de Graaf (1976:72), menyatakan bahwa Laksamana 

Speelman dari Mataram berlayar ke Surabaya dan tiba pada bulan April 1677 dan menyerbu 

Trunojoyo di Surabaya. Surabaya berhasil direbut VOC pada Mei 1677. Dalam penyerbuan ini, 

Karaeng Galesong dan pasukan Makassarnya yang berada di Pasuruan. Dalam perang antara 

VOC dan Trunojoyo ini, Karaeng Galesong berusaha tetap netral dengan menolak ajakan 

Speelman untuk berteman dengan VOC (Sayono, Utami, dan Rohana, 2018).  

Karaeng Galseong dan 800 orang pengikutnya memilih mundur ke Kakaper atau Kaper 

di wilayah Sidoarjo saat ini setelah VOC menguasai Surabaya (Sayono, Utami, dan Rohana, 

2018). Andaya (1981) menyebut bahwa di sini mereka telah membangun sebuah pertahanan 

yang sepertinya bisa menahan serangan-serangan sepanjang sungai. Daerah pertahanan mereka 

dikelilingi oleh sebuah pulau di salah satu sisi dan sebuah rawa di sisi lainnya, dengan  jalur 

masuk hanya melalui rawa yang artinya sebuah jalan sempit kira-kira dua dan satu setangah 

meter. 

Pasukan VOC di bawah pimpinan Jacob Couper berusaha menyerang Karaeng Galesong 

di Kakaper pada 1678 (Pigeaud dan de Graaf, 1976:82-87). Pada pertengahan 1679 VOC 

mendapatkan bantuan dari Aru Palakka yang berkeinginan untuk membawa pulang orang-

orang Makassar dan Karaeng Galesong untuk dihukum karena tidak mau menaati perjanjian 

Bungaya (1667) (De Haan, 1909:315).  Untuk bisa mengalahkan Karaeng Galesong dan 

pasukannya, VOC dan Aru Palakka berusaha mencari jalan untuk bisa meruntuhkan kekuatan 

benteng di Kakaper. Andaya (1981:220-221) mengungkapkan bahwa Aru Palakka dan 

pasukannya berusaha mencari jalan masuk ke benteng pertahanan yang baik di Kakaper. 

Kapten Jonckers dan pasukannya dari Ambon telah menempuh rute yang sama pada hari 

sebelumnya dan telah kembali tanpa keberhasilan. Aru Palakka dan anak buahnya lebih 

beruntung dan menemukan jalur sempit tanah kering yang merupakan satu-satunya akses 

melalui rawa dan alang-alang tebal menuju ke benteng. Persiapan kemudian dibuat untuk 

serangan melalui jalur sempit ini. Benteng pertahanan di Kakaper ini sulit untuk ditembus 

karena Karaeng Galesong dan pasukannya menolak menyerah serta terus melakukan 

penyerangan. Namun pada  tanggal 21 Oktober 1679, akhirnya Kakaper jatuh ke gabungan 

pasukan sekutu dengan sedikit perlawanan dari para pengungsi. Ketika sekutu memasuki 

benteng, ada sekitar 2.000 wanita dan anak-anak tapi sangat sedikit pria. Sebanyak 180 mayat 

ditemukan, namun sebagian besar pria berhasil melarikan diri. Karena Karaeng Galesong tidak 
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termasuk di antara korban tewas, Aru Palakka dengan cepat mengumpulkan 300 orang dan 

mencarinya. 

Saat Kakaper jatuh, Karaeng Galesong dan pasukannya melarikan diri ke Ngantang dan 

membuat suatu perkemahan di sana. Ngantang adalah salah satu wilayah di Kabupaten Malang 

saat ini, yang memiliki topografi wilayah yang berbukit-bukit, sehingga cocok dipilih sebagai 

tempat pertahanan dan peperangan. Namun beberapa hari kemudian jejak Karaeng Galesong 

dan pasukannya dapat ditemukan oleh Aru Palakka dan VOC. Karena situasi dan kondisi 

Karaeng Galesong dan pasukannya yang kalah kekuatan dan kelelahan, sehingga Karaeng 

Galesong berencana setuju dengan ajakan Arung Palaka. Namun, sebelum Karaeng Galesong 

secara resmi menyatakan menyerah, ia jatuh sakit dan meninggal pada tanggal 21 November 

1679 di Ngantang (Andaya, 1981).  

 

Nilai Perjuangan Karaeng Galesong melawan VOC dan Relevansinya dengan 

Pembelajaran Sejarah Indonesia 

Sejarah Indonesia merupakan matapelajaran yang penting dalam Kurikulum 2013. 

Matapelajaran ini termasuk dalam kelompok matapelajaran wajib pada jenjang sekolah 

menengah, artinya semua siswa SMA, MA, SMK, maupun MAK wajib menempuh 

matapelajaran ini.  

Pada pembelajaran Sejarah Indonesia, siswa diajak untuk mempelajari berbagai tokoh 

maupun peristiwa yang terjadi dalam sejarah Indonesia baik di tingkat lokal maupun nasional. 

Lingkup lokal dan nasional tidak dipahami sebagai dua hal yang terpisah, melainkan saling 

terkait. Prinsip inilah yang digunakan untuk mempelajari peristiwa maupun tokoh dalam 

sejarah Indonesia (Hasan, 2014). Prinsip ini bisa kita gunakan untuk mempelajari tokoh sejarah 

Karaeng Galesong. 

Sultan Hasanudin yang diakui oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional karena 

kegigihannya melawan VOC merupakan ayah dari Karaeng Galesong. Sebagai seorang 

pangeran, ia dibesarkan dan dididik dengan nilai-nilai budaya Gowa/Makassar. Ia juga 

menyaksikan dan terlibat dalam perjuangan ayahnya dalam menghadapi VOC. Oleh karenanya 

tidak heran jika Karaeng Galesong juga memiliki keberanian seperti ayahnya dalam melawan 

VOC.  

Karaeng Galesong merupakan pejuang yang sangat gigih dalam melakukan perlawanan 

terhadap VOC. Didorong oleh falsafah siri na pace, ia melawan VOC yang dianggap telah 

menginjak harga diri kerajaan Gowa. Ia ingin mengembalikan harga diri kerajaanya dengan 

melakukan berbagai perlawanan kepada VOC, baik data masih berada di wilayah kerajaan 

Gowa maupun di Jawa. 

Dalam usia yang masih sangat muda, ia telah berani memimpin pasukan untuk 

melakukan perlawanan kepada VOC. Ia menolak untuk menyerah dan tunduk pada perjanjian 

Bungaya yang ia anggap merugikan Gowa. Ia berani melakukan perlawanan karena tidak bisa 

melihat penderitaan rakyat Gowa pasca perjanjian Bungaya. Nilai keberanian, pantang 

menyerah, dan empati ini merupakan nilai-nilai dan dapat diteladani dari perjuangan Karaeng 

Galesong melawan VOC. Nilai-nilai inilah yang dapat diinternalisasikan pada siswa melalui 

pembelajaran Sejarah Indonesia, terutama pada Kompetensi Dasar (KD) 3.2. mengalisis 

strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, 

Belanda, Inggris) sampai dengan abad ke-20. Materi yang dapat dikaji terkait KD tersebut 

adalah perlawanan Karaeng Galesong terhadap VOC pada 1667-1679. Siswa juga dapat diajak 
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untuk mengambil pelajaran berharga dan meneladari nilai-nilai perjuangan Karaeng Galseong 

seperti keberanian, pantang menyerah, dan empati. 

Keberanian dan pantang menyerah ini sebenarnya merupakan implementasi dari nilai 

budaya siri yang dipegang teguh oleh masyarakat Makassar. Orang yang tidak memiliki siri 

danggap bukan lagi sebagai manusia dan tidak memiliki martabat di hadapan orang lain 

(Darwis dan Dilo, 2012). Oleh karenanya, Karaeng Galesong berusaha untuk menegakkan 

harga diri dan martabatnya dengan berani melawan VOC dan pantang menyerah. 

Sikap berani dan pantang menyerah ini merupakan karakter yang perlu dilestarikan dan 

dikembangkan melalui pembelajaran sejarah. Tentu saja, kebenarian dan pantang menyerah ini 

dilandasi oleh hal yang benar. Sikap VOC yang semena-mena dan memaksakan perjanjian 

Bungaya pada kerajaan Gowa tentu saja tidak benar. VOC ingin menguasai Gowa agar bisa 

memonopoli perdagangan di kawasan timur Nusantara yang pada saat itu sebenarnya 

menerapkan sistem perdagangan bebas. Kebebasan berdagang dan berusaha ini dianggap 

sebagai hal yang benar oleh Karaeng Galesong. Dengan demikian saat VOC ingin 

mencederainya, apalagi dengan cara menyerang Gowa dan merendahkan martabat Gowa, 

Karaeng Galesong pun melakukan perlawanan.     

Salah satu poin dalam perjanjian Bungaya sebenarnya meminta agar orang-orang yang 

melakukan perlawanan menyerah dan dihukum oleh VOC. Namun, Karaeng Galesong 

menolaknya. Alih-alih, ia justru melakukan perlawanan yang mengusik VOC, baik di Makassar 

maupun di Jawa. Ia terus berjuang hingga akhir hidupnya.  

VOC sempat mengirim utusan kepada Karaeng Galesong yang membujuk agar ia 

menyerah (Sayono, Utami, dan Rohana, 2018). Babad Tanah Jawi bahkan menyebut adanya 

utusan dari Makassar yang membujuk Karaeng Galesong agar menyerah dan tidak melibatkan 

diri pada perjuangan Trunojoyo, namun segala bujuk rayu itu ia tolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa ia adalah seseorang yang pantang menyerah. Selain itu, kalau ia sampai menyerah, maka 

ia akan menanggung rasa malu yang luar biasa sehingga ia memilih untuk tidak menyerah dan 

terus melawan.  

Karaeng Galesong meninggalkan segala kemewahan di istana untuk berjuang bersama 

pengikutnya. Ia ingin menegakkan kebenaran dan mengembalikan harga dirinya maupun 

kerajaannya. Hal ini juga didorong oleh empatinya kepada rakyatnya. Empati ini timbul karena 

salah satu poin perjanjian Bungaya menyebutkan bahwa Gowa harus menyetor ribuan budak 

ke VOC di Batavia. Sebagai seorang pemimpin, tentu saja ia merasa iba kepada rakyatnya yang 

dipaksa menjadi budak. Alih-alih meyerahkan mereka, Karaeng Galesong mengajak rakyat 

Gowa untuk melawan. Ia mengajak mereka untuk berlayar keluar dari Gowa agar tidak 

dijadikan budak oleh VOC. Meskipun tidak ada laporan yang menyebut angka secara pasti, 

namun Andaya (1995) menyebut jumlah rakyat Gowa yang lari bersama pemimpinnya sangat 

banyak.  

Andaya (1995) menyebut gelombang pelarian atau pengungsian orang-orang Gowa 

setelah perjanjian Bungaya 1667 sangatlah besar. Hal itu tidak lepas dari pemimpin-

pemimpinnya. Para pangeran dan bangsawan kerajaan Gowa yang memimpin pengungsian ini 

karena mereka merasa memiliki kewajiban moral untuk menyelematkan rakyatnya. Mereka 

tidak ingin rakyatnya hidup sengsara di bawah VOC.  

SIMPULAN 
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Karaeng Galesong merupakan seorang pejuang dari Kerajaan Gowa pada abad XVII. Ia 

melakukan perlawanan kepada VOC yang telah bertindak semena-mena dan merendahkan 

harga diri Kerajaan Gowa. Didorong oleh nilai budaya siri, Karaeng Galesong menunjukkan 

keberanian dan pantang menyerah kepada VOC. Ia tidak hanya melakukan perlawanan di 

Gowa, namun juga hingga di Jawa. Selain itu, nilai budaya pace membuatnya memiliki empati 

terhadap penderitaan rakyatnya sehingga ia mengajak pengikutnya untuk keluar dari Kerajaan 

Gowa agar mereka tak harus dijadikan budak seperti yang diinginkan VOC.  
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PENGAJARAN DAN PENELITIAN SEJARAH LOKAL BAGI 

SISWA DAN GURU: MENJADIKAN ‘SEJARAH MIKRO’ 

SEBAGAI WAHANA BAGI REVITALISASI ‘PEDIDIKAN 

KARAKTER’ 

 M. Dwi Cahyono 
Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Malang 

Abstrak: Sejarah Mikro, yang antara lain berbentuk ‘Sejarah-Lokal’, cukup 

alasan direkomendasikan sebagai wahana bagi ikhtiar merevitalisasikan penerapan 

konsepsi ‘Pendidikan Karakter” di sekolah ataupun di luar sekolah. Karakter – 

yang bertalian dengan ‘sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu” – ini tidak 

sedikit didapati contoh teladannya dalam perstiwa sejarah. Oleh karena ‘watak 

khas’ dalam ‘karater’ tersebut memuat ciri-ciri tertetu dan unik, maka semakin 

kecil (mikro) lingkup telaah historisya, makin tergambar kandungan ciri khusus 

(karakter)-nya. Dalam Sejarah Lokal tersurat [paling tidak tersirat] representasi 

‘karakter sosio-budaya lokal’, sebagai pengejowantahan atas adaptasinya terhadap 

ekologi lokalnya pada zamannya. Khasanah Sejarah Lokal ibarat ‘sumber air yang 

tak pernah kering meski terus menerus ditimbai’, yang daripadnya dimungkinkan 

untuk dieksplorasi, diidentifikasi dan selanjutnya ditransformasikan karakter-

karakter lokal masa lampau (berwujud nilai, konsep, teladan bijak maupun makna-

makna lain) ke dalam konteks kehidupan masa kini dan masa datang. Konteks 

lokal dalam Sejarah Lokal berupa ‘eko-sosio-kultura lokal masa lalu’, yang supaya 

bermakana bagi kehidupan masa kini dan masa datang, maka pendekatan ‘Sejarah 

Kontekstual” dan ‘Transformasi Historis“ perlu diterapkan dalam Pembelajaran 

Sejarah sebagai pengampu ‘Pendidikan Karakter’. Namun demikian, pemberian 

‘muatan lokal’ dengan menjadikan Sejarah Lokal sebagai referensi pada Mata Ajar 

Sejarah di sekolah bukan tanpa persoalan, baik ditilik dari (a) isi (materi ajar), (b) 

metode da tekik pengajaran, maupun (c) kemampuan mentransformasikan karakter 

masa lalu ke kehidupan masa kini dan mendatang. Dalam hal materi ajar, sejauh 

ini belum seluruh daerah telah menuliskan ‘Sejarah Daerah’-nya. Oleh karena itu, 

para guru hendakya memiliki kompetensi untuk melaksanakan ‘Riset Sejarah 

Lokal’, agar kelak dapat menghasilkan sendiri ‘suplement book’ mengai Sejarah 

Mikro di daerahnya. Riset Sejarah Lokal diharap juga dimampui oleh siswa lewat 

‘Pelatihan Riset Sejarah Lokal’ secara on the spot pada beragam sumber sejarah. 

Pengalaman riset ini bermanfaat bagi pembentukjan karakter siswa, karena siswa 

tak sekedar difahamkan pengetahuanya akan Sejarah Lokal lewat buku ajar, namun 

dilatihkan melakukan ‘field research” (paling tidak ‘field study’) dengan 

mensekamai jejak-jejak historis-arkeologis-ekologis untuk mencari dan 

menemukan informasi (data) masa lampau untuk selajutnya dianalisis guna 

menuliskan sepenggal sejarah lokalnya beserta kandungan pesan dan maknanya 

untuk ditransfirmasikan ke dalam kehidupannya di masa kini dan mendatang. 

Kata-kata Kunci : Pengajaran, Penelitian, Sejarah Lokal, Sejarah-Mikro, dan 

Pendidikan Karakter 
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A. SEJARAH LOKAL DALAM KETEGORISASI SEJARAH 

1. Lingkup Spasial sebagai Dasar Kategorisasi Sejarah  

 Definisi umum dari sejarah (history) adalah masa lampau umat manusia. Setiap bangsa 

memiliki sejarahnya sendiri-sendiri, sesuai dengan perkembangan budaya, sosial, ekonomi dan 

politik dari bangsa bersangkutan. Sejarah Indonesia adalah Sejarah Nasional Bangsa Indonesia, 

yang meliputi seluruh jaman atau masa dan seluruh daerah yang bernama ‘Republik Indonesia’. 

Oleh karena itu, selain Sejarah Nasional terdapat pula suatu istilah di dalam Ilmu Sejarah, yang 

dinamai ‘Sejarah Lokal’.  

 Sejarah mencakup segala peristiwa di masa lamapu, yang terjadi dalam ruang dan pada 

waktu tertentu. Waktu (time) dan ruang (space, spatial) adalah dua aspek yang dapat digunakan 

untuk membuat kategorisasi sejarah. Aspek waktu, tepatnya lapis-lapis masa (time layers), bisa 

dijadikan parameter untuk memformulasikan periodisasi (pembabakan, pengkerangkaan) seja-

rah, yakni pengelompokan dan penataurutan peristiwa-peristiwa sejarah dalam kelompok atau 

kurun waktu menurut kerangka tertentu. Sedangkan aspek spatial (keruangan) dapat dijadikan 

parameter untuk mengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah menurut keluasan ruang dimana 

peristiwa masa silam itu berlangsung.  

 Dalam ‘Arkeologi Keruangan (Spatial Archaeology)’, keberadaan artefak masa lalu di 

dalam ruang dikelompokkan menjadi: (a) keruangan tingkat makro, (b) keruangan tingkat meso 

atau semi-makro atau semi-mikro, (c) keruangan tingkat mikro (Mudarjoto, 19 ..:   ). Peringkat 

makro, meso dan mikro dapat pula diterapkan untuk ketegorisasi sejarah, dengan sebutan : (a) 

sejarah-makro (macro-history), (b) sejarah-meso (meso-history), dan (c) sejarah-mikro (micro-

hitory). Kategorisasi sejarah menurut aspek keruangan menggunakan pula sebutan: (a) Sejarah 

Dunia/Internasional (Word/International-History), (b) Sejarah-Regional (Regional-History), 

(c) Sejarah-Nasional (National-History), dan (d) Sejarah-Lokal (Local-History). Dalam istilah 

kategorial itu, Sejarah Lokal dapat disejajarkan dengan ‘mikro-histori (sejarah-mikro)’. Pada 

tulisan ini dipakai sebutan ‘Sejarah Lokal’ dalam pengertian yang kurang-lebih sama dengan 

‘sejarah-mikro’. Gambaran Sejarah Lokal sebagai ‘mikro-histori’ itu tidak sedikit kegunaannya 

untuk melengkapi dan memperjelas gambaran mengenai keaktifan kemanusiaan warga bangsa 

Indonesia seluruhnya dalam Sejarah Indonesia. 

 Sejarawan perlu menentukan pembatasan, yang memungkinkannya untuk membatasi 

ruang lingkup kegiatannya, antara lain bertolak dari tingkat signifikansi dari prisitiwa dalam 

konteks tertentu. Dengan dasar ini sejarawan membedakan antara yang disebut dengan “kejadi-

an biasa” dan “kejadian istimewa/utama (momentum historis)”, antara “kejadian non-historis” 

dan “kejadian hitoris”. Salah satu dasar untuk membuat kategori terhadap peristiwa-peristiwa 

sejarah adalah dengan melihat pristiwa masa lalu menurut rangka yang disebut “unit sejarah”. 

Dengan demikian, dalam kategorisasi sejarah terdapat kerangka (frame), yang dijadikan acuan 

guna mewujudkan kesatuan dimana di dalamnya mengandung pola-pola dari fakta yang berada 

dalam satu kerangka. Terkandung di dalamnya aspek kesatuan temporal dan kesatuan spasial 

dari serangkaian peristiwa masa lalu. Yang relatif lebih statis daripada itu adalah kategorisasi 

secara sosio-kultural.  

 Lingkup historis yang bersifat meluas disebut ‘dimensi makro’, sedangkan yang sempit 

dan terbatas lingkupnya dinamai ‘dimensi mikro’. Melihat peristiwa sejarah dengan memper-

gunakan dimensi-makro mengandung anggapan yang menjadikan kesatuan lingkungan sejarah 

sebagai kesatuan studi yang lebih bermakna dan lebih utuh. Sebaliknya sejarawan praktis, yang 

biasa melakukan kegiatan di lapangan dan tanpa terikat metode spekulatif, terbiasa berhadapan 
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langsung dengan sumber sejarah yang tidak tersusun. Mereka lebih melihat kesatuan lapangan 

studi sejarah yang dapat dipahami (intelligible) itu sebagai berada dalam lingkungan sejarah-

mikro. Lingkungan sejarah mikro mempunyai dinamika sejarahnya sendiri, yaitu pada realitas-

realitas yang bersifat khusus (unik). Pemikiran yang demikian ditegaskan oleh Taufik Abdullah 

(19..) bahwa “betapapun tingginya keuniversalan umat manusia, perhatian kepada hal-hal yang 

partikultural dan khusus akan lebih memperjelas sasaran Ilmu Sejarah, yaitu pergumulan umat 

manusia dan realitasnya”. Dengan pemikiran ini tergambar bahwa studi sejarah mikro memiliki 

dasar-dasar yang kuat untuk dikembangkan menjadi Studi Sejarah yang otonom. 

 

2. Definisi-Definisi ‘Sejarah Lokal’ 

Secara hariah kata ‘lokal (local)’ antara lain berarti setempat, terjadi (berlaku, ada, dst.) 

di suatu tempat, tidak merata (KBBI, 2002:680). Kata ‘lokal’ bisa juga diartikan sebagai bagian 

dari lingkungan atau areal yang lebih luas. Kata ‘lokal’ sering disinonimkan dengan ‘daerah’, 

yang secara harafiah antara lain berarti lingkungan pemerintah, wilayah; tempat sekeliling atau 

yang termasuk di lingkungan suatu kota; tempat di suatu lingkungan yang sama keaadaannya 

(KBBI, 2002:228). Istilah ini menunjuk pada lingkungan geografis tertentu. Selain itu, istilah 

‘daerah’ cenderung dihubungkan dengan pembagian teritorial administratif-politis. Di dalam 

administrasi pemerintahan terdapat dua peringkat daerah, yaitu: (a) propinsi – dahulu disebut 

‘Daerah Tingkat I’, dan (b) kota/kabupaten – konon ‘Daerah Tingkat II’. Dari sudut arealnya, 

lingkup daerah ‘dapat diperluas’ dan ‘dipersempit’, yaitu seluas wilayah propinsi atau bisa juga 

seluas kota/kabupaten, bahkan penyempitannya bisa diteruskan hingga seluas desa.  

Terdapat pengertian yang ambigu pada penggunaan istilah ‘daerah’ untuk memberikan 

gambaran sejarah sebuah daerah, yaitu pengertian ‘daerah’ sebagai: (a) kesatuan teritorial atau 

unit administratif, dan (b) kesatuan etnis-kultural. Daerah sebagai kesatuan unit teritorial atau 

administratif senantiasa berhubungan dengan aspek politik. Terdapat jenjang-jenjang tertentu 

atau hirarki untuk bisa disebut ‘daerah’, misalnya kabupaten, propinsi, dst. Dalam pengertian 

politik, “daerah” merupakan subordinat dari “pusat’ atau ‘nasional”. Sedangkan daerah sebagai 

unit etnis-kultural berkaitan dengan “kelompok masyarakat” yang dinamis, dalam artian terus 

mengalami perubahan. Tiap-tiap etnis menjadi satu kesatuan historis tersendiri dan mempunyai 

konsep mengenai masa lampau yang unik. Demikianlah, batas keluasan areal dari ‘lokal’ dan 

‘daerah’ sukar untuk ditentukan secara definitif, sehingga sulit pula untuk dapat merumuskan 

seberapa luas areal jangkau dari apa yang disebut ‘Sejarah Lokal’. Sebenarnya, luas-sempitnya 

daerah atau lokalitas bukan ukuran untuk menyatakan penting atau tidaknya daerah dari sudut 

sejarah. Bisa saja suatu daerah yang kecil atau sempit lebih penting sejarahnya daripada daerah 

lain yang berwilayah lebih luas.. 

Oleh karena kata ‘lokal’ dan ‘daerah’ dipandang bersinomim arti,  maka Sejarah Lokal” 

dan ‘Sejarah Daerah’ difahami sebagai dua perkataan yang bersejajar pengertian. Di Indonesia 

Sejarah Lokal dikenal juga dengan sebutan ‘Sejarah Daerah’. Kedua istilah itu acap digunakan 

berganti-ganti tanpa penjelasan secara tegas. Sebaliknya, Taufik Abdulah (1979) tidak setuju 

‘lokal’ disamakan dengan ‘daerah’ – Sejarah Lokal disamakan dengan Sejarah Daerah, karena 

daerah indentik dengan konsep politik. Atas dasar pertimbangan itu, seyogianya dalam kajian 

sejarah digunakan istilah ‘lokal’ – yaitu menjadi ‘Sejarah Lokal’, yang lebih netral serta tidak 

berkonotasi politis.   

Sebagai salah sebuah kategori dalam kategorisasi sejarah, Sejarah Lokal mendasarkan 

pada segi geografis, yaitu lingkungan, wilayah, atau lokalitas. Dengan demikian maka Sejarah 

Lokal dapat dinyatakan sebagai bentuk penulisan sejarah dalam ‘lingkup yang terbatas’, yang 
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meliputi lokalitas tertentu (Widja, 1989:13). Keterbatasan lingkupnya itu biasanya dikaitkan 

dengan unsur wilayah (spatial). Menurut Taufik Abdulah (1982), batasan keluasan area untuk 

apa yang dimaksud dengan ‘tempat, wilayah atau ‘lokalitas’ tersebut ditentukan oleh perjanjian 

dari penulis Sejarah Lokal bersangkutan terhadap khalayak. Penekanan Sejarah Lokal adalah 

pada peristiwa sejarah di lokalitas tertentu, sebagai bagian daripada unit sejarah bangsa, atau 

lebih tepat adalah negara. Sejalan dengan itu, Wasino (2009:2) mengemukakan bahwa Sejarah 

Lokal sebagai sejarah yang posisi kewilayahannya berada di bawah Sejarah Nasional. Namun 

demikian, bukan berarti bahwa semua Sejarah Lokal mempunyai keterkaitan dengan Sejarah 

Nasional. Sejarah lokal dapat mencakup peristiwa-peristiwa yang memiliki keterkaitan dengan 

Sejarah Nasional maupun peristiwa-peristiwa khas lokal yang tidak berelasi dengan peristiwa 

yang lebih luas seperti nasional, regional, atau internasional.  

Dalam pengertian objektif, Sejarah Lokal adalah suatu proses perkembangan aktivitas 

manusia di daerah tertentu, pada lingkungan geografis tertentu, yang dari sudut arealnya dapat 

diperluas atau bisa juga dipersempit (Sutjipto, 1970:36). Perspektif ini memberikan penekanan 

pada pengertian letak geografis. Untuk konteks Sejarah Indonesia, Sejarah Lokal adalah sejarah 

yang terjadi di daerah tertentu dalam wilayah Indonesia. Sedangkan dalam pengertian subjektif, 

Sejarah Lokal adalah uraian atau cerita mengenai keaktifan kemanusiaan di daerah tertentu. 

Dalam hal ini, Sejarawan Inggris Jordan mengemukakan bahwa sejarah lokal adalah sejarah 

tentang asal usul pertumbuhan, kernunduran dan kejatuhan suatu kelompok masyarakat lokal.  

 Sayang sekali hingga sejauh ini belum terdapat rumusan yang memuaskan tentang ‘apa 

Sejarah Lokal?’. Sejarawan Inggris H.P.R. Finberg (19...) menyatakan ‘...... tidak ditemukakan 

definisi Sejarah Lokal secara eksplisit’. Menyikapi itu, Taufik Abdullah (1982) mencoba untuk 

mendifinisikan Sejarah Lokal sebagai peristiwa masa lampau yang terjadi di tingkat lokal, yang 

batasannya dibuat atas kesepakatan atau perjanjian penulis sejarah. Batasan lokal berkenaan 

dengan aspek geografis, yang berupa tempat tinggal suku bangsa, kota kecil, atau desa. Luasan 

suatu rungan dikatakan ‘lokal’ bila menujuk pada tempat tertentu atau berwujud lokalitas, yang 

berupa kampung, desa hingga daerah dan wilayah. Pendek kata, Sejarah Lokal berhubungan 

dengan unsur wilayah (spatial). Sejarah lokal mengandung arti suatu tempat atau lokasi tertentu 

serta waktu yang tertentu pula, padamana peristiwa masa lampau terjadi. Sejarah lokal dapat 

berupa sejarah desa tertentu, kota tertentu, keluarga tertentu, atau organisasi daerah tertentu di 

suatu komunitas. Ada pula yang mendefinisikan Sejarah Lokal sebagai sejarah daerah tertentu, 

yang disitilahi dengan ‘Sejarah Daerah’ oleh R. Moh. Ali (2005:155). Dalam hal pembabakan, 

Pembabakan Sejarah Lokal tidak musti sama dengan pembabakan pada Sejarah Nasional.  

P.D. Jordan menyatakan bahwa disamping sebuatan ‘Sejarah Lokal (Local History)’, di 

Negara-negara Barat terdapat sebutan lain, yaitu “Neighborhood History’ atau ‘Community 

History’, yang diartikan dengan “the entire range of possibilities in a person’s immediate envi-

ronment”. Sejarah Lokal tidak hanya mendasarkan pada ruang lingkup spasial – seperti desa, 

kota, kabupaten dan propinsi, melainkan juga pada pranata sosial dan unit budayanya. Sejarah 

Lokal dengan demikian meliputi seluruh lingkungan, Yang dapat berwujud kesatuan wilayah 

seperti desa, kecamatan, kabupaten dan satuan wilayah lain, atau berupa anasir sosial-budaya 

yang ada di lingkungan tersebut. Unsur sosial-budaya dapat berupa keluarga, pola pemukiman, 

mobilitas sosial, pasar, teknologi pertanian, lembaga pemerintahan setempat, dsb. Pernyataan 

Jordan tersebut dijadikan bahan oleh I Gde Widja (19 ...) untuk mendefinisikan Sejarah Lokal 

sebagai studi mengenai kehidupan masyarakat atau komunitas khusus dari lingkungan tertentu 

dalam dinamika perkembangan berbagai aspek kehidupan.  
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Jelas Sejarah Lokal adalah bidang sejarah yang bersifat geografis, yang mendasarkan 

pada unit kecil seperti daerah, kampung, desa, komunitas atau kelompok masyarakat tertentu 

(Abdullah, 1994:52). Aspek kultural yang mencerminkan unit lokalitas, sebagaimana tergam-

bar dalam perkembangan sejarahnya, adalah pula aspek terkaji di dalam Sejarah Lokal. Oleh 

karena itu cukup alasan untuk menyatakan Sejarah Lokal sebagai studi mengenai kehidupan 

masyarakat masa lalu, khususnya komunitas pada lingkungan sekitar (neighborhood) tertentu 

dalam dinmika perkembangan berbagai aspek kehidupan. Terkait itu, Taufik Abdulah (19...) 

mendefiniskan Sejarah Lokal sebagai sejarah daerah-daerah etnis-kultural yang berada di suatu 

lokalitas dan sebagian wilayah Republik Indonesia. Dalam pengkajianya, selain menggunakan 

pendekatan luas areal, waktu dan tema berserta aspek-aspeknya, analisis Sejarah Lokal perlu 

pula menggunakan pendekatan multidimensional. 

 Dalam pengertian-pengertian sebagaimana terpapar diatas tergambarlah bahwa 

Sejarah Lokal berkenaan dengan kisah masa lalu dari kelompok masyarakat tertentu di daerah 

geografis yang terbatas atau di lokasi yang kecil, yaitu desa hingga kota tertentu. Oleh 

kerenanya, studi Sejarah Lokal memusatkan perhatian kepada kehidupan masyarakat, 

khususnya komunitas di lingkugan sekitar dalam dinamika berbagai aspek kehidupan manusia 

di masa lampau. Sejarah Lokal tidak senantiasa membicarakan tentang sejarah lokal tradisional, 

semisal babad, hikayat, lontara, tambo, atau lainnya, melainkan sejarah yang mengkisahkan 

regionalitas, kedaerahan secara batasan-batasan tertentu, misalnya melalui batasan geografis 

atau keberadaan suku yang mendiami tempat tersebut. Memang, tak dapat dipungkiri bahwa 

dalam Sejarah Lokal terdapat apa yang disebut ‘‘babad, riwayat, hikayat, lontara, tambo, dsb.’, 

yang berisi asal usul daerah tertentu. Kebanyakan penulis sejarah lokal jenis ini sekedar menulis 

untuk memberi informasi mengenai asal-usul daerah, yang dalam penulisannya prinsip 

penggunaan sumber yang sesuai terkadamg diabaikan.  

 Tradisi penulisan sejarah dengan penekanan pada daerah tertentu berlanjut hingga kini. 

Tradisi penulisan demikian disebut ‘karya sejarah amatiran’ oleh kalangan sejarawan profesi-

onal, yang dianggap kurang bermutu apabila dilihat dari disiplin Ilmu Sejarah. Namun, peranan 

para amaturis itu sangat besar. Pada dunia Barat peran amaturis dalam penulisan Sejarah Lokal 

masih besar, seperti dikatakan P.D. Jordan (19...) bahwa “Berpuluh-puluh tahun karya-karya 

Sejarah Lokal dihasilkan oleh kalangan amaturis. Para antikuarian maupun sejarawan otodidak 

dengan serampangan mencampuradukkan fakta dengan fiksi, fabel dengan cerita bikinan“. Se-

benarnya karya-karya para amaturis tak perlu dipermasahlan dan dipandang merusak penulisan 

sejarah. Mereka memberi kontribusi kepada kita dengan karya-karyanya yang tidak monoton, 

banyak mengangkat unasir lokal, bahkan hingga unsur kedaerahan yang kuno. Tidak jarang  

pula tulisan sejarawan amatir dijadikan sebagai titik tolak penelitian sejarawan profesional. Di 

Amerika terdapat ”local historical society”, suatu sebutan terhadap kelompok pecinta Sejarah 

Lokal. Mereka tersebar luas di berbagai daerah. Menurut Klark (19.. ) sejarawan profesional 

perlu melakukan pembimbingan terhadap amaturis, agar jurang pemisah sejarawan amaturis 

dan sejarawan profesional dapat diminimalisir dengan cara itu. 
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B. PEMBELAJARAN SEJARAH LOKAL BAGI SISWA 

1. Sejarah Lokal dalam Pembelajaran Sejarah 

Salah sebuah diantara lima tipe dari Sejarah Lokal adalah ‘Sejarah Lokal Tipe Edukatif- 

Inspiratif’ – tipe-tipe lainnya: Sejarah Lokal Tradisional, Serah Lokal Diletantis, Searah Lokal 

Kolonial, Sejarah Lokal Kritis-Analitis. Yang dimaksud tipe Edukatif-Inspiratif adalah Sejarah 

Lokal yang disusun dalam rangka pengembangan kecintaan sejarah, utamanya sejarah di ling-

kungan sekitar, yang dijadikan sebagai pangkal timbulnya kesadaran sejarah dalam arti. Dalam 

tipe ini tercermin aspek edukatif dan inspiratif, yang sering diangap sebagai salah sebuah aspek 

penting pembelajaran sejarah. Fungsi edukatif sejarah adalah menyadari makna dalam sejarah, 

sebagai gambaran peristiwa masa lalu yang penuh arti. Kata ‘inspiratif’ mengandung makna 

yang hampir sama dengan edukatifr, namun dengan penekanannya kepada “daya gugah” yang 

ditimbulkan oleh usaha mempelajari sejarah.  

Kedua kata itu berkenaan dengan spirit yang diharapkan bisa dikembangkan di dalam 

pembeajaran Sejarah Lokal. Lembaga pendidikan atau badan pemerintah daerah menjadikan 

Sejarah Lokal tipe ini sebagai bagian dari upaya pembangunan, khususnya pembangunan men-

tal masyarakat dan pembangunan fisik. Diyakini bila pembangunan mental berhasil memicu 

kebangunan dan harga diri kolektif, maka bakal memudahkan bagi pemerintah setempat untuk 

memotifasi masyarakat berpartisifasi dalam pembangunan fisik. Biasanaya penulisan Sejarah 

Lokal tipe ini dilakukan oleh sejarawam non-profrsional, seperti guru-guru – khususnya guru 

Sejarah. Namun tidak jarang pula sejarawan profesional ikut terlibat, terutama yang merupakan 

putera daerah bersangkutan. 

Pengkajian Sejarah Lokal adalah kegiatan untuk menperoleh pencapaian pengetahuan 

mengetahui peristiwa sejarah yang dijadikan sebagai sasaran studi dalam pengetahuan sejarah 

dari lokalitas tertentu. Pengajaran Sejarah Lokal memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan 

darinya adalah kemampuanya dalam membawa siswa terhadap situasi riil di lingkungannya. 

Selain itu memudahkan untuk membawa siswa memproyeksi pengalaman masa lampau dengan 

situasi masa kini. Sejarah lokal juga amat mendukung pengembangan kurikulum muatan lokal 

di sekolah. Kelemahannya adalah menghadapkan murid maupun guru kepada kenyataan yang 

berhubungan dengan sumber sejarah, Kesulitan lainya adalah memadukan tuntutan pengajaran 

Sejarah Lokal dengan tuntutan penyelesaian target materi yang telah tertulis dalam kurikulum. 

 Salah satu unsur pendukung pengajaran Sejarah Lokal di sekolah adalah wawasan baru 

dalam pengajaran sejarah, yaitu dikembangkannya suplemen kurikulum yang dikenal dengn 

sebutan ‘kurikulum muatan lokal’, yaitu program pendidikan yang isi dan media penyampaian-

nya dikaitkan dengan lingkunan alam, lingkungan sosial-udaya, dan kebutuhan daerah. Pada 

sisi lain, terdapat hal yang menjadi unsur penghambat, antara lain berkait dengan kemampuan 

siswa menangkap konsep waktu. Selain itu, riset-riset Sejarah Lokal masih sangat terbatas.  

Menurut Douch apa yang dilakukan oleh guru hanya dimaksudkan untuk memberikan 

ilustrasi yang lebih hidup dari uraian Sejarah Nasional/Sejarah Dunia yang tengah diajarkan. 

Pengorganisasian pembelajaran Sejarah Lokal berkenaan dengan persiapan pembelajaran yang 

bersifat komplementer. Pembelajaran Sejarah Lokal sangat menekankan kepada mengambilan 

banyak waktu, peran dan kreativitas guru-siswa. Oleh karena pembelajaran Sejarah Lokal ini  

dlakukan dalam kerangka Pembelajaran Sejarah dengan ‘muatan lokal (mulok)’, maka prinsip- 

pinsip didatik menjadi hal penting.  

Tak ada perbedaan yang sangat mencok antara pemebelajar Sejarah pada umumnya dan 

Pembelajaran Sejarah Lokal, Kalaupun terdapat pembeda, hal itu lebih berkenaan dengan 



 

Seminar Nasional “Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sejarah”           
101 

 

lingkup spatial (kerungan) pada materi pembelajarannya, yaitu sejarah di dalam ruang historis 

lokal atau mikro. Adapun metode pengajaran, evaluasi hasil pelajar dan proses pembelajaran 

tidak jauh berbeda dengan pembelajaran Sejarah umumnya. Dalam hal tertentu, pembelajaran 

Sejarah Lokal berada di dalam pembelajaran mata ajar lain. Misalnya, Sejarah Kesenian Lokal 

dalam mata ajar Kesenian, Sejarah Perekonomian Lokal dalam mata ajar Ekonomi, dsb.  

 Tempat Pembelajaran Sejarah Lokal tidak musti dilakukan di dalam kelas atau di ling-

kungan sekolah, namun terbuka pula kemungkinan untuk dilakukan di luar sekolah, utamanya 

di Situs Sejarah/Arkeologi terdekat – bila ada -- atau berjarak tertentu dari sekolah bersangktan. 

Dalam hal terakhir Pembelajaran Sejarah Lokal dalam disampaikan dalam kerangka Praktikum 

Sejarah dengan mulok, yang dapat disesain dengan porsi keaktifan siswa yang lebih besar bila 

dibandingkan dengan pembeljaran di dalam kelas. Bahkan, dalam suatu kesempatan yang tepat, 

Pembelajaran Sejarah Lokal dapat dikemas menjadi ‘Kemah Budaya’ di suatu kawasan purba-

kala sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang menarik, on the spot dan memberi kasan yang 

lebih memorial pada diri siswa. Unsur edukasi, rekreasi, tualang (adventure) dan alamiah (na-

turalistic) dapat diitegrasikan ke dalam Pembelajaran Sejarah Lokal di luar sekolah ini.  

 Materi ajar Sejarah Lokal mengutamakan jejak-jejak sejarah atau purbakala di sekitar 

sekolah. Adapun lingkup waktunya bisa variatif. Boleh Sejarah Lokal Jaman Prasejarah, Masa 

Hindu-Buddha, Masa Pertumbuhan-Perkembangan Islam, Masa Kolonial ataupun Masa Awal 

Kemerdekaan. Begitu pula aspek terkajinya, bisa aspek religis lokal tradisional, kesenian lokal 

tradisonal, pengetahuan-teknologi lokal tradisional, perekonomian lokal tradisional, lingkung-

an sosial lokal tradisional, lingkungan fisis-alamiah – khususnuya paleo-ekologi setempat, dan 

banyak lagi. Ragam materi Sejarah Lokal tergambar pada corak Sejarah Lokal, yaitu studi : (1) 

yang memfokuskan pada peristiwa tertentu sebagai studi kasus pada peristiwa khusus, disebut 

bercorak “evenemental’; (2) yang menekankan pada struktural, semisal lapisan sosial dalam 

orientasi kultural; (3) yang mengambil perkembangan aspek tertentu di dalam kurun waktu 

tertentu, atau disebut ‘bercorak tematikal’; (4) yang secara umum menguraikan perkembangan 

daerah tertentu lintas masa. Displin ilmu yang diaplikasikannya bisa juga bervariasi. Misalnya 

fokus kepada arkeologi lokal, sejarah lokal – termasuk juga sejarah lisan lokal, ekologi lokal, 

sosiologi lokal, arsitektur lokal, teologi lokal, dsb. Dengan demikian, materi ajar Sejarah Lokal 

bersifat ‘luwes (flexible)’, disesuaikan dengan potensi dan jejak sejarah setempat. 

 Piranti penting dalam Pembelajaran Sejarah Lokal adalah sebagai berikut: (a) Kuriku-

lum Pembejaran Sejarah, (b) suplement book Sejarah Daerah dan LKS, (c) peta daerah dan peta 

desa, syukur apabila ada berupa peta rupa bumi (topografi) lama, (d) format observasi untuk 

studi lapangan (field study) dan format wawancara untuk studi sejarah lisan (oral-history), (e) 

alat ukur, kompas, media rekam visual dan auditif pada Praktikum Riset Sejarah Lokal di situs,  

(f) media fotografis dan videografis untuk Pembelajaran Sejarah Lokal di kelas, dsb. Kegunaan 

dan penggunaan piranti-piranti itu tidak cukup hanya difahami dan dikuasi oleh guru (fasilita-

tor), namun juga oleh siswa sebagai pihak yang mengoperasikan dalam pembejaran ini. Sayang 

sekali, tidak semua sekolah memiliki atau mampu mengupayakan piranti sekompleks itu, kare-

nanya perlu difikirkan Desain Pembelajaran Sejarah Lokal yang sesuai dengan potensi sejarah 

di sekitarnya dan kepemilikan piranti pembelajaran yang dipunyai oleh sekolahnya.    

2. Relasi Sejarah Lokal dan Sejarah Nasional dalam Pembelajaran Sejarah 

 Pembelajaran Sejarah Lokal tak dihadirkan sebagai mata ajar tersendiri, melainkan di-

sajikan dalam kerangka Pembelajaran Sejarah. Oleh kerana itu, perlu dicermati bagian-bagian 

mana pada Kurikulum Pembelajaran Sejarah yang dapat diberi mulok, mengingat bahwa pem-

belajaran ini tak berdiri sendiri dan berada dalam kerangka Pembelajaran Sejarah, maka ideal-
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nya dan bila memungkinkan peristiwa sejarah yang terjadi pada ruang lokal tersebut direlasikan 

dengan peristiwa-peristiwa yang berlangsung dalam Sejarah Nasional, Sejarah Regional  atau 

bahkan Sejarah Dunia. Namun demian, bisa juga terjadi pejelasan relasional dengannya tidak 

atau kurang dapat disalingjalinkan dengannya,  

 Minimal penjelasan relasional tersebut dilakukan terhadap sejarah lokal yang terdekat 

dengannya. Misalnuya, relasi historis antar situs, antar desa/kampung, atau antar daerah. Hal 

itu memang tidak mudah dilakukan oleh giru sajarah, terlebih bila tidak memiliki pemahaman 

komprehensif akan sejarah daerahnya atau sejarah wilayahnya. Contoh tentang relasi historis 

antar areal lokal adalah: Kutaraja (kini ‘Kuthobedah’)  Singhasari  Pelabuhan Pasuran dan 

Hujung Galah dalam konteks relokasi kadatwan Tumapel dengan doktrin politik eksternal yang 

disebut “Cakrawalmadala Jawa’ dan ‘Cakrawalamandala Nusantara’ semasa pemerintahan 

Wisnuwarddhana dan Kretanegara (paro kedua abad XIII Masehi), yang untuk itu dibutuhkan 

akses ke Jalur Simpang Selat Madura. 

 Penyajian Sejarah Lokal dalam relasinya dengan Sejarah Nasional diberikan 

penjelasan sebagai berikut. Jordan (19...) menyatakan bahwa ‘salah satu karteristik Sejarah 

Lokal Modern ialah makin kurang terlokalisasikan. Sejarah Lokal semakin bersifat ‘melebar’, 

menuju ke arah perbandingan-perbandingan yang meluas. Begitu pula dasar-dasar acuannya. 

Bidang perhtian semakin mengarah ke lingkup regional bahkan antar regional. Hal ini berarti 

sejarah lokal pada dasarnya bukanlah studi sejarah yang terisolasi. Eksistensi Sejarah Lokal di 

samping Sejarah Nasional bisa digambarkan dengan: yang kecil kurang dapat dimengerti tanpa 

memperhatikan keseluruhan yang besar, dan sebaliknya.  

 Sejalan itu, Teuku Ibrahim Alfian (19...) mengidentifikasikan relasi Sejarah Lokal dan 

Sejarah Nasional sebagai berikut: (a) pertulisan suatu lokaliti, baik besar maupun kecil, tidak 

dapat dipisahkan dari faktor luar yang turut mempengaruhinya; (b) aspek nasional maupun 

internasional tercermin dalam dinamika lokal; (c) peristiwa Sejarah Lokal hanya bisa difahami 

dengan baik bila dihubungkan dengan dimensi Sejarah Nasional; (d) peristiwa lokal - nasional 

hanya bisa dimengerti dengan baik apabila ditarik ke dalam ‘perspektif makro-mikro’-nya; (d) 

perkembangan sejarah pada tingkat nasional lebih tampak realitasnya di tingkat lokal. Wasino 

(2009: 2) menambahkan: (e) Sejarah Lokal adalah sejarah yang posisi kewilayahannya berada 

di bawah Sejarah Nasional; (f) Sejarah Nasional ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang ekstra 

lokal, yaitu oleh  perimbangan kekuatan pada tahap nasional dan tekanan dari kekuatan 

internasional. 

 Menurut F.A. Soetjipto (19....) tingkat keterkaitan Sejarah Nasional dan Sejarah Lokal 

berbeda-beda. Sejarah Nasional memberi penekanan telaah pada gambaran yang lebih luas dan 

menyeluruh lingkungan bangsa dengan tidak memberi perhatikan pada detail-detail peristiwa 

lokal, kecuali apabila hal itu memang diperlukan untuk mendukung gambaran dalam rangkaian 

Sejarah Nasional. Sedangkan dalam Sejarah Lokal, perhatian utama justru peristiwa-peristiwa 

di lingkungan sekitar pada suatu lokalitas sebagai suatu kebulatan, dan menempatkan Sejarah 

Nasional sebagai latar belakang dari peristiwa-peristiwa khusus di lokalitas tersebut. Perbedaan 

lokal-nasional bukanlah terletak pada tingkat abstraksi dan generalisasinya – semakin nasional 

semakin kurang detailnya, tetapi pada orientasinya. Bila sejarah nasional menuntut problematik 

yang menuju integrasi dari berbagai lokalitas, sejarah lokal tidak memerlukan ini.  

 Masalah lokal adalah masalah lokal, dan segala soal berkisar pada dirinya. Oleh sebab 

itu, semestinya Sejarah Nasional tidak difahami semata sebagai akumulasi atau gabungan dari 

peristiwa-peristiwa di tingkat lokal atau kepentingan satu dua lokal yang strategis, mengingat 

bahwa tiap-tiap lokalitas mempumyai realitas kesejarahannya sendiri dan hanya dimengerti 
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dalam rangka lokalitas itu. Selain itu Wasino (2009:2) menyatakan: tak semua Sejarah Lokal 

mempunyai keterkaitan dengan Sejarah Nasional. Sejarah lokal dapat mencakup peristiwa-

peristiwa yang memiliki keterkaitan dengan Sejarah Nasional maupun peristiwa khas lokal 

yang tidak berelasi dengan peristiwa-peristiwa yang lebih luas seperti nasional, regional atau 

internasional. Sejarah lokal seringkali pula dipahami sebagai bagian sejarah nasional. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa Studi Sejarah Lokal dibutuhkan untuk memperoleh 

bahan bagi penyusunan Sejarah Nasional. Namun demikian apabila tidak tepat, pada akhirnya 

hanya menghasilkan Sejarah Nasional versi lokal. Fakta lainnya adalah realitas di daerah bisa 

berubah-ubah. Terkadang peristiwa nasional yang penting dalam kategori Sejarah Nasional 

justru tidak mempunyai arti apa-apa pada Sejarah Lokal. 

 

3. Tujuan dan Urgensi Pembelajaran Sejarah Lokal 

 Sebagai pembelajaran kepada siswa, maka Pembelajaran Sejarah Lokal diharap dapat 

memberi kemanfaatan bagi peserta didik. Ragam kemanfaatannya itu menjadi cakupam tujuan 

pembelajaran Sejarah Lokal, yang antara lain: (a) mengenalkan dan memahamkan siswa pada 

sejarah daerahnya, sejarah lokalnya atau sejarah di lingkungan sekitarnya; (b) memetik makna, 

teladan dan kearifan lokal yang terkanding dalam peristiwa sejarah dan tinggalan sejarah yang 

terdapat di daerahnya; (c) merelasikan kesejarah lokalnya – baik dengan sejarah lokal terdekat 

dengannya, dengan sejarah wlayahnya, sejarah nasionalnya, sejarah regionalnya, atau bahkan 

demgan sejarah dunia; (d) mengkontribusikan temuan aspek-aspek penting di dalam Sejarah 

Lokal-nya untuk beragam hal yang bermanfaat bagi daerahnya; maupun (e) menuliskan Sejarah 

Lokalnya dan mengkomunikasikan kepada orang/pihak lain yang berkepantingan dengan itu.  

  Demikianlah, Pembelajaran Sejarah Lokal dalam kerangka ‘Pembelajaran Sejarah de-

ngan muatan lokal (mulok)’ bukan merupakan sesuatu tidak penting ‘yang dinunutkan (sekedar 

dimuatkan)” ke dalam materi Sejarah Nasional, Regional atau Sejarah Dunia. Namun, sengaja 

disajikan kepada peserta didik dengan didasari kesadaran bahwa proses dan hasil Pembelajaran 

Sejarah Lokal memberinya pengalaman ilmiah (scientific experience), memicu keaktifan (akti-

fasi) pada diri siswa, memahamkan siswa terhadap sejarah daerah sendiri, maupun memberinya 

ruang eksploratif untuk memetik kebijakan arif dan kebajikan setempat (local genius) di dalam 

sejarah lokalnya. Oleh karena itu, Pembelajaran Sejarah Lokal perlu untuk dihadirkan secara 

proporsional dalam Pembejaran Sejarah, agar pembelajar sejarah ‘tak terasing atau teralienasi’ 

dengan lingkungannya sendiri yang menyejarah. 

Urgensi Sejarah Lokal dapat pula dijelaskan sebagai berikut. Sejarah Lokal berkenaan 

dengan relasi atau peran serta Sejarah Lokal pada keberlangsungan Sejarah Nasional. Antara 

Sejarah Lokal dan Sejarah Nasional sangat berhubungan. Penelitian tentang Sejarah lokal bisa 

memperkaya pembendaharaan Sejarah Nasional dan lebih memperdalam pengetahuan tentang 

dinamika sosio-kultural Indonesia yang majemuk secara lebih intim. Dengan cara demikian 

kian disadari adanya berbagai corak penghadapan manusia dengan lingkungan dan sejarahnya. 

Pengenalan itu memperdalam kesadaran sejarah, sehingga memberi kemungkinan untuk mem-

peroleh makna dari berbagai peristiwa sejarah yang dilalui (Buku petunjuk Seminar Sejarah 

Lokal, 1982:1-2). A.B. Lapian mengemukakan beberapa urgesi Sejarah Lokal, diantaranya: (a) 

pengembangan sejarah yang bersifat nasional sering kurang memberi makna kepada orang-

orang tertentu, terutama yang menyangkut sejarah daerahnya sendiri, sebab Sejarah Nasional 

tak menggali lebih mendalam tentang suatu kajiannya atau biasanya bersifat umum, akibatnya 

sejarah daerah terkadang luput perhatian; (b) sejarah Lokal juga bisa dipakai untuk mengoreksi 
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generalisasi-generalisasi dari Sejarah nasional; (c) sejarah lokal dibuat demgan sengaja untuk 

orang-orang dari zaman kemudian dari kehidupan pembuatnya. 

Kecenderungan penulisan sejarah yang nasional sentris (natiomal centris) mengabaikan 

realitas dinamika sosial yang majemuk pada masing-masing bagian wilayah Indonesia. Hal ini 

merugikan bangsa Indonesia sendiri, karena sejarah yang bersifat nasional kerap mengabaikan 

makna bagi komunitas tertentu, terutama menyangkut sejarah di lingkungan sekitarnya. Lebih 

jauh, m enjadi tak dikenal atau tidak diketahuinya bagian-bagian dari sejarah bangsa Indonesia 

secara lengkap atau detail, sehingga ada bagian-bagian sejarah daerah yang luput dari perhatian 

atau tidak terungkapkan. Terbatasnya sumber tertulis adalah salah satu faktor yang menjadikan 

sejarah lokal belum berkembang baik. Sebagian besar sumber tersedia adalah sumber lisan, baik 

tradisi lisan (oral tradition) maupun sejarah lisan (oral history). Memang, dalam menggali 

sejarah lokal di Indonesia tak dapat dilepaskan dari sumber lisan. Kebiasaan untuk menuliskan 

segala yang pernah terjadi di lingkungan sekitarnya belum menjadi keharusan atau kebutuhan 

yang perlu dilakukan oleh sebagian dari bangsa ini. Tidak heran sumber tertulis mengenai masa 

lampau suatu komunitas di tempat/lokalitas tertentu sangat terbatas. Bahkan mungkin sumber 

lisan yang berupa tradisi lisan menjadi satu-satunya akses untuk mendapatkan informasi itu 

Penulisan Sejarah Lokal bisa menjadi alat untuk memahami dinamika masyarakat lokal 

dan keterkaitannya dengan lokalitas lain. Di samping itu, Sejarah Lokal dapat digunakan untuk 

menelusuri asal-usul, perkembangan, gejolak keresahan, perwujudan budaya lokal, ataupun 

untuk memahami sumber daya tahan tradisi lokal.  Melalui studi Sejarah Lokal dapat dipahami 

pengetahuan dan kearifan lokal yang tenggelam atau terbawa arus perubahan yang dipaksakan 

dari luar. Oleh sebab itu pembelajaran Sejarah Lokal penting artinya untuk: (a) menilai kembali 

generalisasi-generalisasi yang acap terdapat dalam Sejarah Nasional seperti periodisasi, dualis-

me ekonomi, dll.; (b) meningkatkan wawasan atau pengetahuan kesejarahan masing-masing 

kelompok. yang akhirnya memperluas pandangannya tentang ”dunia” Indonesia; (c) membantu 

sejarawan profesional membuat analisis-analisis kritis; dan (d) menjadi sumber atau bahan atau 

data sejarah untuk kepentingan butir pertama dan para peneliti lainnya. 

C. PENELITIAN SEJARAH LOKAL BAGI SISWA DAN GURU 

 Penelitian Sejarah bukan monopoli Sejarawan dan Arkeolog. Fakta menunjukkan bah-

wa diluar kedua pakar itu, terdapat sejumlah orang Sejarawan Otodidak dan Arkeolog Otodidak 

yang piawi dalam melakukan riset sejarah dan menuangkan hasil risetnya ke dalam buku yang 

ketika dipublikasikan banyak diminati khalayak serta memiliki akurasi yang cukup tinggi, Hal 

ini berlaku pula pada Sejarah Lokal. Guru Sejarah dan siswa sekalipun bukan tidaklah mungkin 

bertindak sebagai Periset Sejarah Lokal di daerahnya.  

 Untuk riset pada siswa itu, lebih tepat disebut sebagai ‘Praktikum Riset Sejarah Lokal’. 

Dasar pertimbangannya adalah : (a) semua daerah di Indonesia mempunyai sejarah lokalnya 

sendiri-sendiri; (b) terdapat beragam sumber data masa lalu di setiap daerah, sesedikit apapun 

sumber data yang sampai kepada generasi sekarang; (c) terbuka peluang bagi siapapun untuk 

mengambil peran sebagai Periset Sejarah Lokal, (d) dimi-likinya pengetahuan dan ketrampilan 

dasar oleh guru dan siswa untuk menjadi peneliti pemula terhadap Sejarah Lokal-nya, serta (e) 

riset Sejarah Lokal memiliki keasyikan tersendiri, dan hasil atau temuannya langsung dapat 

dirakasakan oleh masyarakat lokal bersangkutan. Singkat kata lain, Riset Sejarah Lokal bukan 

merupakan sesuatu teramat sulit, yang tak mungkin untuk dapat dilakukan oleh Guru Sejarah 

dan Pembelajar Sejarah, asal ada kemuan, kesungguhan dan kecintaan terhadap Sejarah Lokal. 
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Hal itu kini terbukti pada para peduli, pegiat dan pencinta sejarah/purbakala yang meski mereka 

non-sejarawan/arkeolog di daerah-daerah.  

   Untuk dapat menjadi Periset Sejarah Lokal, perlu dimiiki dan dimampui hal-hal dasar 

sbb. : (a) mempunyai pengetahuan Sejarah Nasional dan Regional yang berelasi dengan sejarah 

lokal, (b) memiliki pengetahuan yang cukup komprehensif mengenai Sejarah Daerah bersang-

kutan, (c) memahami dasar-dasar metodologi riset di bidang Sejarah, Arkeologi, Antropologi, 

Folklore (Tradisi Lisan) maupun Ekologi, (d) mampu untuk mengumpulkan data dari beragam 

sumber data, mengidentifikasikan dan mengeksplanasikan ragam peninggalan masa lalu, serta 

(e) menguasi tenik penulisan hasil riset dan mengkomunikasikan temuannya kepada pihak lain. 

Tingkat penguasaannya pada masing-masing hal dasar itu turut menentukan kualita keperisetan 

darinya mengenai Sejarah Lokal. Kalau ada diantara hal-hal dasar itu yang tidak dimampuinya, 

dapat ‘ditambalsulami’ dengan menjalin hubungan terhadap orang/pihak yang berkompeten, 

 Upaya demikian kali dilaksanakan oleh para jurnalis, penulis sejarah otodidak, peneliti 

berlatar ilmu non-Sejarah/Arkeologi yang membutuhkan tinjauan historis terhadap penelitian-

nya, dsb., dan terbukti mereka mampu melakukan dengan cukup baik. Bahkan, ada prasyarat 

awal di kalangan jurnalis yang baru ditempatkan di suatu daerah untuk mengawali pemahaman 

terhadap daerah bersangkutan dengan membuat liputan-liputan kesejarahan lokal. Pendek kata, 

penelitian Sejarah Lokal adalah ‘ruang keilmuan terbuka (open space discipliner)’ yang dapat 

‘dimasuki’ oleh siapapun yang meminatinya. 

 Bagi periset Sejarah Lokal pemula, titik pangkal keberangkatan yang palimg mudah 

ditempuhinya adalah: (a) legenda lokal yang didukung peninggalan sejarah, arkelogi, paleo-

ekologi, tradisi lokal, dsb., (b) tinggalan sejarah dan arkeologi di suatu tenpat, (b) toponimi 

arkhais untuk ditelisik latar dan akar sejarahnya, (d) fenomena alam luar biasa yang berelasi 

dengan keyaknian dan ritus tradisional, (e) unikum di suatu daerah yang memperoleh narasi 

dari pemangkunya. Untuk membedakannya dengan riset foklorik atau antropologis, hal-hal itu 

dianalisis silang (cross analiysis) dengan sumber-sumber informasi masa lalu lainnya untuk 

mendapatkan fakta yang tersirat di dalam atau di baliknya.  

Ada bergam sumber Sejarah Lokal, yaitu: (a) jejak non-material, yang berupa lembaga 

masyarakat adat, kepercayaan, tradisi, hal-hal gaib, dongeng, bahasa/sastra dll.; (b) jejak mate-

rial, terdiri atas bermacam benda artefak, dan benda rumah tangga; (c) jejak tertulis, berupa 

surat catatan harian, prasasti, kisah perjalanan, manuskrip, surat perintah, surat keputusan (su-

rat kekancingan ), atau berupa cetakan/buku, surat kabar, majalah, pamflet, dokumen; (d) jejak 

representasional, yaitu jejak atau sumber yang mewakili jejak lain – contoh potret atau lukisan. 

Dalam hal ini metodologi riset sejarah, askeologi maupun Paleo-ekologi dibutuhkan untuk 

menguatkan akurasi historis terhadap Riset Sejarah Lokal yang dilakukannya. Bisa juga Rset 

Sejarah Lokal  dilakukan dengan memperdalam (indepthing) telaah mengenai hal tertentu atau 

memperluas (enlarging) terhadap hasil riset Sejarah Lokal tingkat permulaan terdahulu. 

 Prosedur dan sistematika dari penelitian Sejarah Lokal serupa dengan riset-riset 

Sejarah pada umumnya: (1) Heuristik, yaitu kegiatan untuk menghimpun jejak-jejak atau bukti-

bukti kejadian masa lampau, benda peninggalan dan bahan tulisan (Notosusanto, 1971:18), (2) 

Kritik sumber, yaitu usaha mendapatkan jejak-jejak atau sumber yang benar, dalam arti benar-

benar mengandung informasi yang relevan dengan cerita sejarah yang disusun (Widja, 1988: 

21), (3) Interpretasi, yaitu usaha untuk mewujudkan rangkaian fakta yang berkesuaian satu 

sama lain. (Widja, 1988:23); (4) Historiografi, yaitu menyusun kisah sejarah secara kronologis 

dan logis. Ada baiknya proses pelaksanaannya didamping, dibimbing, atau dikosultani oleh 

orang/pihak berkompeten, kecuali pada Riset Sejarah Lokal yang dilakukan periset ahli.  
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Dalam Praktikum Riset Sejarah Lokal, Guru Sejarah dapat mengambil peran sebagai 

pendamping, pembimbing dan konsultan riset. Hasil penelitian dipresentasikan dan didiskusi-

kan, dengan maksud untuk mencermati akurasi temuan, ketepatan metodologis dan kontribusi 

hasil penelitiannya. Oleh karena riset ini dilakukan dalam kerangka ‘Praktikum Penelitian’ atau 

‘Ajar Meneliti’, maka dapat difahami bila hasilnya belum optimal. Dalam hal ini, yang utama 

bukanlah semata hasil penelitiannya, namun tak kalah pentingnya adalah proses penelitiannya 

serta pengalaman ilmiah dalam meneliti Sejarah Lokal.         

    Penelitian Sejarah Lokal acap bukan merupakan penelitian sebuah ilmu (single disci-

plin) melainkan lintas disiplin ilmu (multy-disciplin), setidak-tidaknya melibatkan dua disiplin, 

yaitu Ilmu Sejarah dan Arkeologi (Historical-Archaeology), dan bahkan acap melibatkan pula 

disiplin ekologi – khususnya Paleo-ekologi, Antropologi, Sosiologi dan Teologi. Oleh karena 

itu, idealnya periset Sejarah Lokal yang walau berlatar ilmu utama Sejarah atau Arkeologi, na-

mun sedikit-banyak perlu memahami disiplin ilmu lain, terlebih bila peneliannya tentang hal 

tertentu. Misalnya, penelitain Sejarah Lokal mengenai Arkeo-Musikologi di suatu daerah tentu 

membutuhkan penguasaan pengetahuan Musikologi oleh perisetnya. Hal demikian merupakan 

suatu keniscayaan dalam Penelitian Sejarah, sebab peristiwa masa lampau menyangkut banyak 

aspek kehidupan manusia dan lingkungannya.   

D. ALIENASI SEJARAH DAERAH SENDIRI SEBAGAI ‘IRONI-SEJARAH’ 

 W.S. Rendra dalam ‘Sajak Seonggok Jagung’ yang dimuat di dalam buku kupulan 

puisi ‘Potret Pembangunan dalam Pusisi’, 1975, menyampaikan kata-kata sindiran terhadap 

pendi-dikan yang justru menjadikan subyek didik menjadi terasing (teralienasi) dalam 

lingkungannya sendiri. Berikut kutipan (sitat) beberapa bait dari sajaknya: 

.................................. 

Seonggok jagung dikamar 

Tak akan menolong seorang pemuda 

Yang pandangan hidupnya berasal dari buku 

Dan tidak dari kehidupan 

Yang tidak terlatih dalam metode 

Dan hanya penuh hafalan kesimpulan 

Yang hanya terlatih sebagai pemakai 

Tetapi kurang latihan bebas berkarya 

Pendidikan telah memisahkanya dari kehidupanya 

 

Aku bertanya: 

Apakah gunanya pendidikan 

Bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing 

Di tengah kenyataan persoalanya? 

 

Apakah gunanya pendidikan 

Bila hanya mendorong seseorang 

Menjadi layang-layang di ibukota 

Kikuk pulang ke daerahnya? 

Apakah gunanya seseorang 

Belajar filsafat, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja? 
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Ketika ia pulang ke daerahnya, lalu berkata : 

“disini aku merasa asing dan sepi”  

 

 Belajar sejarah dimaksudkan agar seseorang tahu, faham, serta mampu memetik 

makna atau teladan bijak dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Atau dengan perkataan lain 

dinyatakan agar ‘melek sejarah’. Bukan hanya melek (terbuka mata) terhadap sejarah daerah-

daerah lain atau sejarah negara-negara atau bangsa-bangsa lain yang nota bene jauh darinya, 

namun lebih utama daripada itu adalah agar melek terhadap sejarahnya sendiri, terhadap sejarah 

daerahnya sendiri. Jika tidak, dengan meminjam perkataan Rendra dalam sajak itu, 

pembelajaran sejarah di sekolah menjadikan pembelajar (siswa) terpisah dari kehidupannya 

(...,,,,’memisahkannya dari kehidupannya’), atau ‘..... asing ditengah keyataan persoalannya’, 

justru menjadikannya ‘............. disini aku merasa asing dan sepi’. Suatu gambaran mengenai 

keterasingan (alienasi) produk pendidikan atas pendidikan yang telah diterimanya di sekolah, 

tidak terkecuali dalam Pendidikan Sejarah yang telah diajarkan kepadanya di bangku sekolah. 

Kenyataan itu adalah suatu ‘ironi kesejarahan (historical ironic)’ yang patut dihindari dalam 

pembelajaran sejarah di sekolah. Lantas, ‘bagaimana cara agar siswa melek terhadap sejarah 

daerahnya sendiri?’. 

 Jawabnya sederhana – meski tak mudah untuk menerapkannya, yaitu dengan menyaji-

kan materi sejarah daerah (lokal) secara proporsional dalam pembelajaran sejarah di sekolah. 

Sebenarnya terdapat ‘ruang kurikulum’ untuk kepentingan itu. yaitu apa yang lazim diistilahi 

dengan ‘pembelajaran sejarah dengan muatan lokal (local contains)’, atau acap diakronimisasi 

dengan ‘MULOK”. Istilah ‘muatan’ atau kata jadiannya, yaitu ‘dimuatkan’, semestinya bukan 

dikonotasikan ‘sekedar dimuatkan, disisipkan ataupun dititipkan’ ke dalam materi ajar Sejarah 

Nasional, namun sebaliknya diposisikan sebagai bagian integral dan sama pentingnya dengan 

materi Sejarah Nasional, serta proporsional untuk khasanah sejarah daerah tersebut.  

 Dikatakan ‘proporsional’ dalam arti sesuai dengan keluasan dan kedalaman, urgensi 

peran maupun siratan makna yang terkadung di dalam sejarah lokal bersangkuatan. Memang, 

tidak dipungkiri bahwa terdapat sejarah lokal di suatu daerah yang lebih historiografis lantaran 

memiliki ragam sumber data, lebih luas dan multi-aspek pemaparannya, maupun lebih besar 

gambaran perannya dalam konteks sejarah nasional ataupun regional apabila dibandingkan 

dengan sejarah lokal di daerah lain untuk kurun waktu tertentu. Misalnya sejarah lokal Masa 

Hindu-Buddha di Malang – yang pada masa itu pernah menjadi pusat pemerintahan (kadatwan) 

beberapa kerajaan (Kanjuruhan, Mataram era Isanavamsa, Singhasari dan Sengguruh maupun 

vasal terbesar di masa Kadiri dan Majapahit) – tentu memiliki paparan luas dan multi-aspek 

kajiannya, lebih besar peran sejarahnya dan lebih historiografis bila dibanding dengan sejarah 

lokal pada Masa Hindu-Budda di Pacitan, Bondowoso dan Ngawi. Namun sebaliknya, untuk 

sejarah lokal pada Zaman Prasejarah, daerah Pacitan, Bondowoso dan Ngawi memiliki hal-hal 

lebih apabila dibadingkan dengan Malang. Oleh karenanya, ‘keproporsionalan muatan lokal’ 

tersebut amat ditentukan oleh hal demikian. 

 Pembelajaran sejarah dengan ‘mulok’ dalam sejumlah hal menghadapi kesulitan, 

antara lain kerena: (a) terbatasnya sumber data masa lampau di suatu daerah; (b) belum adanya 

buku ‘Sejarah Daerah’ duri daerah bersangkutan – kalaupun ada, tingkat akurasinya rendah; (c) 

guru kurang atau bahkan tak tahu mengenai jejak historis-arkelogis di daerahnya, (d) pihak 

sekolah kurang memberi keleluasaan terhadap guru-siswa untuk melakukan studi esploratif 

terhadap sumber data sejarah lokal di daerahnya, (e) tidak terdapat LKS atau buku penunjang 

(suplement book) tentang Sejarah Lokal di sekolah bersangkutan, dan (f) kurangnya 
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pemahaman guru akan konsep dan metodologi penelitian sejarah lokal untuk Praktikum Sejarah 

bagi siswa. Padahal, butir-butir itu merupakan prasyarat bagi terlaksananya pembelajaran 

sejarah lokal dengan baik. 

 Menyikapi persoalan diatas, berukut disampaikan beberapa upaya awal yang memung-

kinkan pembelajaran Sejarah Lokal bisa dilaksanakan dengan baik, yaitu: (a) inventarisasi dan 

dokumentasi oleh tim ahli terhadap peninggalan sejarah, arkeologi, paleo-ekologi, dan tradisi 

lisan yang dapat dijadikan sumber data bagi penulisan dan pembelajaran sejarah dengan mulok, 

(b) penyusunan buku Sejarah Daerah oleh tim ahli, yang kelak dijadikan referensi akurat bagi 

penulisan buku penunjang dan LKS bagai pembelajaran sejarah dengan mulok, (c) peningkatan 

pengetahuan dan pemahaman guru terhadap jejak-jejak historis-arkologis di daerah atau ling-

kungan sekitarnya, (d) pemberian kesempatan (keleluasaan) oleh sekolah terhadap guru-siswa 

untuk melakukan pembelajaran sejarah lokal di sekolah atau praktikum sejarah sejarah dengam 

mulok dalam studi eksploratif  terhadap sumber data sejarah lokal pada situs sejarah/arkeologi 

di luar sekolah, (e) menyusun LKS dan buku penunjang Sejarah Lokal yang tersedia di sekolah, 

serta (f) peningkatan pemahaman konseptual dan ketrampilan metodologis bagi riset Sejarah 

Lokal dalam Praktikum Sejarah bagi siswa. Butir-butir solusi tersebut mengambarkan bahwa 

penanganan terhadap persoalan pembalajaran dan riset Sejarah Lokal ttidak cukup melibatkan 

guru dan sekolah, namun sebagian merupakan ranah dari Tenaga Ahli dan Pemerintah Daerah. 

 Upaya-upaya diatas merupakan ikhtiar berharga untuk menjadikan pembelajar Sejarah 

agar tidak teralienasi dari sejarah daerah sendiri. Pada masa sekarang, sebenarnya pembelajaran 

Sejarah dengan mulok dipermudah oleh adanya informasi mengenai tidak sedikit peninggalan 

sejarah, arkeologi maupun tradisi lisan lokal yang diunggah di media sosial (medsos) oleh para 

peduli dan pemerhati sejarah/arkeologi yang dengan inisiatifnya sendiri melakukan pelacakan 

(blusukan, kluthusan, hunting) ke jejak-jejak budaya masa lalu yang telah dikenal atau bahkan 

sebelumnya tidak terpublikasikan. Selain itu, di sejumlah daerah dilakukan berbagai event yang 

berkenaan dengan ajar budaya dan sejarah daerah oleh komunitas pegiat ataupun peduli sejarah 

dan budaya, Sayang sekali, sejauh ini tak cukup banyak guru-guru Sejarah yang telah membuat 

akses terhadap peluang baik itu.  

 Kenyataan lain adalah adanya sejumlah daerah yang telah memfasilitasi penuisan buku 

Sejarah Daerah. Namun demikian, kenyataan pula bahwa sejauh ini tidak sedikit daerah – yang 

padahal memiliki cukup banyak tinggalan sejarah, arkeologi, paleo-ekologi dan tradisi lisan di 

daerahnya – masih belum tergerak untuk menuliskan Sejarah Daerah-nya. Terkait dengan pem-

belajaran dan praktikum riset Sejarah Lokal bagi siswa, seyogianya Pemerintah Daerah yang 

belum memiliki buku Sejarah Daerah untuk menuliskan dan meneribitakan buku Sejarah Dae-

rahnya, selanjutnya Dinas Pendidikan (Diknas) atau Dinas Pendidikan-Kebudayaan (Dikbud) 

ataupun Departemen Agama (Depag) menindaklanjutinya dengan menyusun buku penunjang 

dan KLS dengan mereferensi buku Sejarah Daerah menurut jenjang-jenjang pendidikan siswa 

(SD/Ibtidaiya, SMP/Tsanawiyah, SMA/SMK/Aliyah). Selain itu, ada baiknya Diknas/ Dinas 

Dikbud di daerah via MGMP Sejarah menyelenggarakan workshop khusus Sejarah Lokal bagi 

guru sejarah. Materi workshop antara lain: (a) Penyusunan LKS Sejarah Lokal, (b) Praktikum 

Riset Sejarah Lokal, dan (c) Micro-Teaching Pengajaran Sejarah Lokal.          

      

E. PENUTUP 
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 Demikianlah makalah ringkas mengenai Sejarah Lokal untuk mebambah pemahaman 

peserta pensataran ini terhadap konsep, materi, metode pengajarah dan metodologi riset Sejarah 

Lokal. Tidak ada yang lebih penting pasca penataran ini selain mencobaterapkan hal-hal yang 

telah dibicarakan di dalam tulisan ini dengan Pembelajaran dan Praktikum Riset Sejarah Lokal 

bagi siswa di sekolah atau di luar sekolah. Kegiatan pendidikan tidak musti melulu dilakukan 

di kelas atau di lingkungan sekolah, namun akan lebih menarik, lebih memorial dan lebih kon-

tekstual apabila dilakukan on the spot di situsnya atau terhadap para pelaku yang sejarah yang 

masih hidup. Terkait dengan guru, sesungguhrnya para guru bukan hanya bisa berperan sebagai 

Pengajar dan Fasilitator Praktikum Riset Sejarah Lokal terhadap siswa, namun sebagai Sarjana 

Pendidikan Sejarah/Sarjana Sejarah atau sarjana ilmu-ilmu lain yang serumpun dapat pula me-

ngambil peran sebagai Peneliti Sejarah Lokal di daerahnya. Jika bukannya, siapakah lagi yang 

tepat untuk menangani Sejarah Lokal di daerahnya sendieri.  

Selamat berdaya-upaya. Semoga bhakti sejarah lokalnya itu bakal membuahkan makna. 

Prinsip bahwa jangan menjadikan pembelajar sejarah teralienasi dari sejarah daerahnya sendiri, 

Salam Sejarah ‘Jasmerah’. Nuwun.  

DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah, T (ed.). 1979. Sejarah Lokal di Indonesia, Kumpulan Tulisan. Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press. 

Abdullah, T & Surjomihardjo, A. 1985. Arah Gejala dan Perspektif Studi Sejarah Indonesia, 

dalam Taufik Abdullah dan Abdurrahman Surjomihardjo (Red), Ilmu Sejarah dan 

Historiografi; Arah dan Perspektif. Gramedia: Jakarta. 

Ali, R.M. 2005. Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia.  Yogyakarta: LkiS. 

Kartodirdjo, S. 1981. Pemikiran dan Perkembangan Historiogrfi Indonesia-Suatu Alternatif. 

Jakarta: Gramedia 1981, hlm. 35.  

Lapian, A.B. 1982, Buku Petunjuk Seminar Sejarah Lokal, Jakarta, hlm. 1-2. 

Smith, L.T. 1991. 2005. Dekolonisasi Metodologi. Yogyakarta: Insist Press 

Sutjipto, F.A. 1970. Lembaran Sejarah No.6. Jakarta, hlm. 36 

Widja, I.G. 1991. Sejarah Lokal Sebuah Perspektif dalam Pengajaran Sejarah. Bandung: 

Angkasas. 

http://www.kompasiana.com/ist0ria.blogspot.com/sejarah-lokal_54f5d22da33311484f8b464a 

http://www.kompasiana.com/juffrouw/hubungan-sejarah-lokal-dengan-sejarah-

nasional_54f5fa56a333116c058b46f9 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kompasiana.com/ist0ria.blogspot.com/sejarah-lokal_54f5d22da33311484f8b464a
http://www.kompasiana.com/juffrouw/hubungan-sejarah-lokal-dengan-sejarah-nasional_54f5fa56a333116c058b46f9
http://www.kompasiana.com/juffrouw/hubungan-sejarah-lokal-dengan-sejarah-nasional_54f5fa56a333116c058b46f9


 

Seminar Nasional “Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sejarah”           
110 

 

NILAI KARAKTER DALAM PERJUANGAN RANGGALAWE 

(1295) DITINJAU DARI SEGI HISTORIS  

Moch. Nurfahrul Lukmanul Khakim 
Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Malang 

Abstrak: Tuban memiliki letak yang sangat strategis sebagai salah satu pelabuhan 

utama di Jawa. Terlebih lagi saat Ranggalawe membuka hutan tarik dan berhasil 

mengusir tentara Tar-tar sebagai pengabdiannya kepada Majapahit. Karena 

kecewa dengan keputusan Raja Majapahit yang dianggap kurang tepat 

mengangkat Nambi sebagai patih amangkubumi dan ditambah hasutan Mahapati, 

Ranggalawe memberontak hingga akhirnya gugur di tangan Kebo Anabrang. 

Cerita perjuangan Ranggalawe memiliki nilai karakter yang bisa ditinjau dari segi 

historis dengan menelaah kitab Negarakertagama. Nilai karakter yang menonjol 

dalam perjuangan Ranggalawe dalam menuntut keadilan dari Majapahit. 

Kata Kunci: Nilai Karakter, Ranggalawe, Historis 

Setiap daerah di Indonesia memiliki tokoh sejarah masing-masing. Di Tuban tokoh yang 

terkenal dan telah menjadi ikon adalah Ranggalawe, seorang Adipati pertama Tuban yang 

berjasa besar dalam menaklukkan daerah-daerah di utara Jawa sebagai pengabdiannya pada 

Raden Wijaya, Raja Majapahit. Sejarah perjuangan Ranggalawe berasal dari masa-masa awal 

Majapahit menjadi rakyat yang digemari masyarakat Tuban. Ranggalawe dianggap sebagai 

panutan dalam memperjuangan prinsip dan kebenaran.  

 Kadipaten Tuban yang terletak di daerah pesisir ini pernah menjadi salah satu 

pelabuhan yang ramai pada masa kerajaan Majapahit. Riwayat hidup mulai proses 

pengangkatan Ranggalawe sebagai adipati Tuban sampai menarik untuk dibahas. Peristiwa 

pemberontakan Ranggalawe juga perlu dikaji lebih dalam dengan menggunakan literatur yang 

relevan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah mulai dari pemilihan topik, heuristik, kritik 

sumber, interpretasi dan penulisan. Penafsiran menjadi bagian penting dalam penelitian kali ini 

karena banyak data sekunder. Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai biang 

subyektifitas (Kuntowijoyo, 2001: 102). Hal ini muncul karena sejarawan harus menentukan 

makna dan relevansi antar fakta-fakta yang telah dihimpun berdasarkan interpreasi sejarawan. 

Hasil pengumpulan dan penafsiran data mengenai sejarah Ranggalawe dapat digunakan untuk 

pijakan untuk menemukan nilai karakter dalam cerita perjuangan Ranggalawe. 

KADIPATEN TUBAN SEBAGAI BANDAR PELABUHAN KUNO 

 Djafar (2009:73-74) menyatakan Tuban disebutkan di dalam Serat Pararaton dan 

Kidung Rańga Lawé. Selain itu, berita-berita China dari zaman Dinasti Yuan dan Ming 

menyebutkan beberapa kota pelabuhan, antara lain Tuban (Tu-ping-tsuh), Surabhaya dan 

Kalimas (Patsieh). Kondisi geografis Tuban saat itu cocok untuk pelabuhan. Kota Tuban saat 

itu ramai disinggahi kapal-kapal perdagangan. Peran kota Tuban sebagai pembuka salah satu 

pintu gerbang perekonomian dan budaya di Jawa Timur memang penting bagi Kerajaan 

Majapahit. 

 Daerah selatan Tuban terdapat batas alam berupa Sungai Bengawan Solo. Kondisi ini 

memungkinkan penduduknya untuk bertani. Sungai Bengawan Solo merupakan salah satu 

sungai yang penting di Jawa Timur bagi pertanian dan perekonomian penduduk Tuban. Zaman 
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dulu pintu gerbang Tuban dapat dilalui lewat jalan yang mudah dengan kendaraan menuju 

selatan melewati pegunungan pesisir terus ke barat sampai di tepi Bengawan Solo yang 

merupakan tlatah  hulu sungai-sungai besar di Jawa Timur, seperti Bengawan Solo dan Brantas 

(Purwadi, 2010:154). 

  Menurut Rahardjo (2011:290) prasasti tahun 1050 yang ditemukan di dekat 

Tuban menyebutkan adanya usaha pemakaian pelabuhan Kembang Putih. Pelabuhan Tuban 

mulai ditinggalkan sejak pesisir pantai utara mengalami pendangkalan alami karena endapan 

lumpur. Bekas-bekas pelabuhan Kambang Putih berada di daerah Jenu, terletak sekitar lima 

belas kilometer dari Kota Tuban sekarang. Kondisi Tuban sekarang sangat jauh berbeda saat 

dulu pernah menjadi kota pelabuhan yang ramai. Tujuh abad yang lalu Tuban tempat yang 

strategis untuk disinggahi kapal daripada sekarang (Purwadi, 2005:153). 

KIPRAH RONGGOLAWE KEPADA KERAJAAN MAJAPAHIT (13 MASEHI) 

 Menurut Pararaton dan Kidung Ranggalawe dalam Pramudito (2006:151), Arya 

Wiraraja juga bernama Arya Adikara, ketika Arya Wiraraja juga mengabdi sebagai demung di 

Singasari. Kemungkian Arya Wiraraja juga adalah rakrian Mahamantri Agung Arya Adikara 

yang tercatat pada Serat Kekancingan Kudadu. Arya Wiraraja adalah ayah Ranggalawe. Arya 

Wiraraja juga menyiapkan Ranggalawe untuk mengabdi kepada Majapahit. 

 Sumber lain mengatakan bahwa nama lain Arya Wiraraja adalah Dandang Wacana. 

Hal ini tak mengherankan karena Dandang Wacana adalah nama gelar. Ranggalawe juga 

merupakan gelar yang diberika Raden Wijaya pada Adipati Tuban. Rangga artinya Kuda. 

Sedangkan Lawe adalah tali. Jadi arti nama gelar Ranggalawe adalah tali kuda, yang berfilosofi 

bahwa Ranggalawe diumpamakan sebagai tali yang mengendalikan laju kuda. Nama asli 

Ranggalawe adalah Arya Adikara. Pada piagam Penanggungan (1296), namanya dijelaskan 

pada lembaran 4a baris 1, yakni sang pranaraja: Mpu Sina. Jelaslah sekarang bahwa Rangga 

Lawe alias Arya Adikara adalah putera Wiraraja, sedangkan Empu Nambi (Tambi) adalah 

putera Mpu Sina (Muljana, 2006:137). 

 Letak pusat pemerintahan kabupaten Tuban terletak dekat dengan pantai  atau 

pelabuhan. Menurut Purwadi (2005:160) Setelah memegang tampuk kepemimpinan, rumah 

kabupaten dipindah ke sebelah barat Goa Akbar. Bekas kabupaten sekarang dipergunakan 

untuk makam Bakung, Kecamatan Semanding. Ini menunjukkan bahwa pusat kota memang 

berada di Kota Tuban sekarang. Bukti peninggalan keraton tersebut kini dijadikan makam. 

 Ranggalawe hidup pada masa awal berdirinya Majapahit. Menurut Purwadi 

(2005:155) Ranggalawe hidup sekitar abad 13 M, sezaman dengan dan teman seperjuangan 

sang pangeran pendiri Majapahit. Hal ini membuat Ranggalawe memiliki hubungan yang dekat 

dengan raja Majapahit. Dalam kitab-kitab Majapahit, nama dan jasa Ranggalawe juga ditulis. 

Jasa Ranggalawe tidak lepas dari jasa Arya Wiraraja, ayahnya, dalam membantu Raden Wijaya 

ketika mengungsi dari serangan tentara Kadiri ke Madura (Munandar, 2010:10) 

 Perjuangan Ranggalawe yang paling terkenal adalah ketika Ranggalawe bersama 

kawan-kawannya membantu pendiri Majapahit menghalau musuh dan memperluas daerah 

kekuasaan Majapahit. Menurut Rama (2007:87) Senopati Nambi, Lembu Sora dan Ranggalawe 

mendampingi kekuatan Raden Wijaya yang diikuti oleh saudara mudanya, Dyah Pamasi, 

bangkit menyerang sehingga musuh bertekuk lutut. Perjuangan mereka sangat terkenal di 

Majapahit. Raden Wijaya menganggap Senopati Nambi, Lembu Sora dan Ranggalawe sangat 

berjasa dalam memperkuat hegemoni Majapahit di Jawa Timur.  
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 Karena jasa-jasa Ranggalawe yang besar dan penting, Raja merasa perlu untuk 

memberi hadiah pada Ranggalawe. Purwadi (2006:14) menyatakan maksud pertemuan, Sang 

Raja akan memberikan hadiah kepada para perwira yang telah menunjukkan darma baktinya 

kepada sang raja ketika berjuang untuk mendirikan untuk mendirikan kerajaan besar Majapahit. 

Ki Ranggalawe atau Sang Adikara Muda, ditunjuk menjadi Adipati di Tuban. Raja Majapahit 

menunjuk Ranggalawe sebagai adipati Tuban dan mempercayakan pemerintahan daerah itu 

pada Ranggalawe. Awalnya Ranggalawe menerima mandat yang diberikan padanya itu dengan 

lapang dada. Menurut Sumadio (1984:428) sumber lain mengatakan bahwa Wenang atau Lawe 

diangkat sebagai amaňca nagara di Tuban dan adhipati di Datara. 

PEMBERONTAKAN RANGGALAWE TERHADAP MAJAPAHIT 

 Ranggalawe merasa keputusan Raja mengangkat Nambi sebagai mahapatih kurang 

adil, meski pada awalnya Ranggalawe menerima dengan patuh. Menurut Sumadio (1984:428) 

Pertama Rangga Lawe yang menyatakan rasa tidak puasnya terhadap raja, mengapa bukan 

dirinya sendiri atau Sora yang dijadikan patih di Majapahit, tetapi Nambi, padahal Ranggalawe 

merasa lebih berjasa dan lebih gagah berani dan perwira daripada Nambi. Ranggalawe 

menuntut keadilan dalam pembagian jabatan sesuai dengan jasa masing-masing pada Raja 

Majapahit. 

 Menurut Muljana (2006:127) Ranggalawe iri terhadap Empu Nambi. Ranggalawe 

berharap diangkat sebagai patih amangkubumi, karena dia banyak berjasa dalam pembukaan 

hutan Tarik dan pengusiran tentara Tar-tar. Ranggalawe adalah putera Arya Wirajaya, adipati 

yang telah banyak membantu Nararya Sangramawijaya. Dilihat dari jasa-jasanya, Ranggalawe 

memang lebih pantas mendapatkan jabatan sebagai patih Amangkubumi. Terlebih lagi, 

ayahnya adalah salah seorang sahabat pembesar majapahit. Jasa-jasa Ranggalawe yang penting 

adalah pembukaan hutan Tarik untuk kepentingan Majapahit dan membela Majapahit dalam 

memukul mundur tentara Tar-tar. 

 Akibat kekecewaan karena pembagian jabatan tersebut, Ranggalawe kembali ke 

Tuban dengan menyimpan amarah. Menurut Sumadio (1984:428) Karena itu Ranggalawe 

pulang ke Tuban dan menghimpun kekuatan. Usaha Wirajaya, ayahnya untuk 

menginsyafkannya tidak berhasil. Sesampainya di Tuban, Ranggalawe mengutarakan 

kekecewaannya pada Wirajaya dan pasukannya. Wirajaya berusaha mengingatkan dan 

menasehati Ranggalawe itu agar  mengurungkan niatnya untuk memberontak. Ranggalawe 

bertekat dengan cara inilah kekecewaannya akan didengar oleh Raja Majapahit. 

 Keadaan semakin memanas saat tokoh Mahapati muncul dan memprovokasi 

Ranggalawe. Sumadio (1984:429) menyatakan muncullah kemudian tokoh yang akan 

merupakan biang keladi dari semua kerusuhan di Majapahit. Mahapati Dyah Halayuda yang 

mengadu pada raja bahwa Lawe mau memberontak. Mahapati Dyah Halayuda juga memfitnah 

raja kepada Ranggalawe. Menurut Rama (2007:89) Dyah Halayuda merasa Ranggalawe adalah 

orang yang tepat untuk dihasut terlebih dahulu agar memberontak pada Majapahit. Kecewaan 

Ranggalawe pada keputusan Raja Majapahit semakin besar. Padahal sebenarnya Mahapati 

Dyah Halayuda hanyalah orang yang besar mulut tapi tidak pandai perang dan jasanya tidaklah 

banyak. 

 Niat Ranggalawe untuk memberontak kepada Majapahit semakin kuat. Menurut Rama 

(2007:89) Mahapati Dyah Halayuda menyulut api kebencian, bercerita kepada Ranggalawe 
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bahwa pemberian kedudukan sebagai Adipati di Tuban hanya kebohongan belaka, hanya 

merupakan akal dari Empu Nambi yang ingin selalu dekat dengan Sang Raja. 

 Ranggalawe segera menuju Majapahit dan menegaskan keberatan pada Nambi yang 

diangkat sebagai Patih Amangkubumi oleh Raden Wijaya. Menurut Rama (2007:89) Sang 

Adipati Ranggalawe murka, kemurkaan Ranggalawe hanya ditujukan kepada Patih 

Amangkubumi ki Empu Nambi, segera Sang Adipati ke kota kerajaan Majapahit, menghadap 

Sang Raja agar Sang Raja bersedia menurunkan kedudukan Ki Nambi dan bersedia menunjuk 

sang Adipati menjadi Patih Amangkubumi. Adipati Ranggalawe juga mengutarakan alasan-

alasan yang membuatnya lebih pantas menjadi Patih Amangkubumi pada Raja Majapahit. 

Ranggalawe hanya keberatan dan marah pada pengangkatan Nambi sebagai patih 

Amangkubumi. Ranggalawe hanya ingin Raja mau mempertimbangkan kembali pengangkatan 

Patih Nambi. Apalagi patih amangkubumi merupakan jabatan yang tinggi dan menuntut 

tangggung jawab yang besar karena lebih tinggi tingkatannya daripada Adipati. 

 Perbuatan Ranggalawe menyulut keributan di kerajaan Majapahit. Para pembesar raja 

dan raja sendiri menganggap Ranggalawe menentang keputusan raja. Padahal keputusan raja 

adalah sesuatu yang sudah dipikirkan matang-matang dan mutlak. Purwadi (2007:16) 

menyatakan sikap Ranggalawe yang demikian membuat marah para pembesar kerajaan, 

tersebutlah ki Mahesa Anabrang prajurit pilihan yang baru pulang dari seberang segera menarik 

sang Ranggalawe keluar dari Istana Kerajaan.  

 Pemberontakan Ranggalawe telah membuat Majapahit resah. Rama (2007:89) 

menyatakan Peristiwa geger di Majapahit tercatat pada tahun 1295 saat sang Ranggalawe 

memberontak pemerintah Majapahit. Terjadi peperangan antara prajurit Majapahit dan prajurit 

dari dataran (Tuban). Akibat pemberontakan ini, pasukan yang telah dihimpun oleh 

Ranggalawe diserbu oleh prajurit Majapahit. Sehingga tumpah peperangan yang terjadi di awal 

masa berdirinya Majapahit. 

 Menurut Purwadi (2006:16) di tepi sungai Tambak Beras, Ranggalawe dapat 

dikalahkan oleh Ki Mahesa Anabrang, panglima perang Majapaahit yang baru pulang dari 

seberang, yang sudah terbiasa melihat banjir darah serta berlayar di lautan darah, segera melihat 

kepada Ranggalawe yang sudah tak berdaya kemudian memenggal lehernya hingga terputus 

dari tubuhnya, kemudian kepalanya dibuat bulan-bulanan. 

 Ki Mahesa Anabrang yang juga dikenal dengan nama Kebo Anabrang berhasil 

menggiring Ranggalawe menjauhi istana Majapahit dan bertempur di atas air. Ranggalawe 

sejauh itu masih unggul, namun kelemahannya adalah tidak pandai bertempur di atas air. Kebo 

Anabrang sudah cakap berperang di atas air dan mengetahui kelemahan Ranggalawe itu. Kebo 

Anabrang dan pasukannya mendesak Ranggalawe hingga di tepi sungai Tambak Beras di 

Jombang. Ranggalawe yang semakin terdesak akhirnya kalah. Ketika Ranggalawe semakin 

lengah, Kebo Anabrang berhasil melukai dan memenggal kepalanya. Ranggalawe tewas 

seketika.  

 Kebo Anabrang kehilangan kendali dan menjadikan potongan kepala Ranggalawe 

bulan-bulanan. Peristiwa itu tentu sangat keji. Sumadio (1984:429) menyatakan dalam 

pertempuran itu Lawe gugur di tangan Kebo Anabrang tetapi kemudian Kebo Anabrang 

dibunuh dari belakang oleh Lembu Sora, karena Lembu Sora tidak tahan melihat kematian 

sahabatnya dalam duka nestapa. Sebenarnya Lembu Sora hanya berniat mengingatkan Kebo 

Anabrang yang telah melewati batas peraturan perang yaitu menjadikan kepala Ranggalaawe 

sebagai bahan ejekan. Tentu saja hal itu membuat Lembu Sora tersinggung karena Ranggalawe 
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adalah sahabatnya sendiri, bahkan masih kerabat dengannya. Lembu Sora adalah paman 

Ranggalawe.  

 Sampai akhirnya berita gugurnya Ranggalawe dan Kebo Anabrang sampai di istana 

Majapahit. Rama (2007:90) mengungkapkan ketika pPeperangan telah selesai, berita 

pertempuran sampai ke istana, hingga membuat Raja sedih sekali. Duh tak mengira jika akan 

mati bersama. Raja menyesali gugurnya dua sahabat yang jasanya sangat besar pada majapahit. 

Dia tak menyangka sepasang kawan itu akan saling bertempur dan meninggal bersamaan.  

 Raja segera memerintahkan prajuritnya untuk menyiapkan pemakaman dua tokoh 

penting itu. Menurut Rama (2007:90) segera dimakamkan jenazah keduanya menurut tata cara 

keagamaan. Segera sang Raja mengharap kedatangan Ki Wiraraja ayah, ki Ranggalawe. 

Setelah jenazah keduanya diperabukan, Raja menanti kedatangan Ki Wiarajaya. Raja sangat 

berduka dan merasa bersalah pada ayahanda Ranggalawe. 

 Raja mengutarakan penyesalannya dan keputusannya untuk menghadiahkan wilayah 

Kadipaten Lumajang pada Ki Wiraraja. Menurut Purwadi (2006:16) Sebagai pelipur hati yang 

duka Ki Wiraraja diberi hadiah setengah Bumi Majapahit di sebelah timur. Ki Wiaraja bertahta 

menjadi raja yang merdeka di bagian timur menguasai Kerajaan besar Kadipaten Lumajang. Ki 

Wiraraja menerima keputusan Raja Majapahit. Ki Wiraraja menjadi penguasa yang berdaulat 

di Kadipaten Lumajang. 

NILAI KARAKTER DALAM PERJUANGAN RONGGOLAWE DARI SEGI 

HISTORIS  

 Ranggalawe telah menjadi ikon kebanggaan masyarakat Tuban. Perjuangan dan sifat 

kepahlawanannya patut dicontoh oleh seluruh masyarakat Tuban. Menurut Purwadi (2005:61) 

Ranggalawe adalah teladan bagi orang-orang Majapahit yang memegang jiwa mantri sujana 

yaitu seca wecana (setia pada kata-katanya), sura ing pati (berani mati), lila ing donya (tulus 

ikhlas atau rela di dunia). Ranggalawe merupakan orang yang sangat prinsipil dan tegas. 

Ranggalawe menyerahkan seluruh hidupnya untuk membela Majapahit. 

 Selain itu, Ranggalawe juga berjasa dalam memperluas wilayah kerajaan Majapahit. 

Muljana (2006:128) menyatakan dalam Kidung Panji Wijayakrama, nama Rangga Lawe 

adalah hadiah Nararya Sanggramawijaya kepada putera Arya Wijaya, ketika Ranggalawe 

diutus ayahnya membantu Raden Wijaya dalam pembukaan hutan Tarik. Salah satu jasa 

Ranggalawe yang terkenal adalah membuka lahan hutan tarik yang dijadikan desa atau jalan 

sebagai wilayah Majapahit. Jasa-jasa Ranggalawe lainnya yang patut dihormati antara lain 

membantu raja mengusir pasukan Tar-tar. 

 Nilai kepahlawanan Ranggalawe di Tuban telah ditanamkan melalui penggunaan 

lambang kabupaten Tuban dan monumen di alun-alun. Cerita Ranggalawe juga dimuat dalam 

buku-buku cerita rakyat yang bebas dibaca di perpustakaan dan arsip daerah Tuban. Sayang 

bukti peninggalan Ranggalawe tidak ada yang tersimpan di Museum Kambang Putih, museum 

daerah Tuban. Meskipun begitu, bukan berarti Ranggalawe adalah mitos. Menurut Muljana 

(2006:128) berdasarkan atas pemberitaan tersebut, kiranya Rakryan Menteri Arya Adikara, 

tercatat pada piagam Kudadu, adalah sama dengan Rangga Lawe yang dikisahkan dalam 

Pararaton dan Kidung Rangga Lawe. Nama Ranggalawe tercantum dalam kitab Pararaton, hal 

ini membuktikan bahwa Ranggalawe memang benar-benar ada. 

 Ada beragam versi cerita mengenai kepahlawanan Ranggalawe yang beredar di 

masyarakat Tuban. Dari semua cerita tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Ranggalawe 
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keberatan dengan keputusan raja yang menurutnya kurang adil dalam membagi jabatan 

pemerintahan. Jika dilihat dari jasa-jasanya, Ranggalawe memang pantas mendapatkan jabatan 

sebagai patih amangkubumi. Sikap gegabah Ranggalawe yang akhirnya malah membuat 

terjadinya geger di Majapahit. Masyarakat tetap menganggap Ranggalawe sebagai figur teladan 

dan kebanggaan daerah Tuban. Karena berkat Ranggalawe juga, Tuban menjadi daerah yang 

penting pada masa Majapahit sebagai pintu gerbang pelabuhan yang menghubungkan Jawa 

Timur dengan jalur perdagangan internasional. 

 Sebuah makam di kota Tuban dipercaya oleh penduduk sekitar sebagai makam 

Ranggalawe. Tidak ada sumber sejarah dan bukti peninggalan lain yang mendukung makam 

tersebut adalah makam mantan adipati Tuban itu. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak 

berani membenarkan atau menyanggah keberadaan makam tersebut karena berbagai alasan. 

Makam Ranggalawe yang ada sekarang terdapat di sebuah lahan pemakaman Islam. Padahal 

semasa hidupnya, Ranggalawe adalah penganut agama Hindu. Menurut cerita masyarakat 

Tuban, dulu abu jenasah Ranggalawe sebagian dilarung di laut dan sebagian lagi didharmakan 

di makam tersebut. Sejak perkembangan Islam yang pesat, makam Ranggalawe kemudian 

diislamkan oleh penduduk sekitar. Semua keterangan ini penulis dapat saat wawancara dengan 

juru kunci makam Ranggalawe, Bapak Rofik Yulistiono. Makam tersebut mungkin untuk 

menunjukkan bukti persemayaman Ranggalawe sekaligus sebagai monumen dalam 

mengenang jasa-jasa Sang Adipati kedua Tuban tersebut. 

 Selain itu, untuk mengenang kebesaran Ranggalawe, di Tuban juga dibangun banyak 

monumen dengan figur kuda hitam. Salah satu patung monumen tersebut ada di Alun-alun kota 

Tuban sekarang ini. Bahkan di lambang kabupaten Tuban pun sudah melekat ciri khas 

Ronggolawe yaitu kuda hitam dengan gaya jingkrak. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat 

Tuban akan selalu menghormati dan meneladani nilai-nilai karakter Ranggalawe. Monumen 

dan makam tersebut merupakan implementasi kebanggaan masyarakat Tuban terhadap 

Ranggalawe. Terlepas dari peristiwa geger Majapahit, Ranggalawe menunjukkan bahwa 

ksatria harus memiliki nilai karakter yang jujur dalam memperjuangkan keadilan dan 

kebenaran. 

 Kesuma, dkk (2012:11) menyatakan karakter berasal dari nilai tentang sesuatu. Suatu 

nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku seseorang itulah yang disebut karakter. Jadi suatu 

karakter melekat dengan nilai dari perilaku tersebut. Oleh karena itu, perilaku manusia selalu 

berkaitan dengan nilai. Hanya barangkali sejauh mana manusia memahami nilai-nilai yang 

terkandung di dalam perilaku seorang atau kelompok manusia kemungkinan berada dalam 

kondisi yang sulit dipahami. Ranggalawe sebagai manusia juga memiliki nilai yang dipegang 

sebagai karakter yang memengaruhi tingkat lakunya.  

 Jujur menempati urutan pertama dari nilai utama dalam pendidikan karakter di 

Indonesia. Menurut Kesuma, dkk (2012:16) jujur adalah sebuah karakter yang dianggap dapat 

membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Berdasarkan cerita perjuangan Ranggalawe di atas, Ranggalawe memiliki nilai karakter jujur 

yang dominan. Ranggalawe mengutarakan hal yang dirasakannya yaitu patuh pada Raden 

Wijaya dan menolak jika hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip Ranggalawe. Nilai karakter 

jujur yang dimiliki Ranggalawe ini memiliki dua sisi baik dan buruk. Baik karena Ranggalawe 

cenderung terbuka dan punya integritas. Buruk karena Ranggalawe menjadi mudah gegabah 

dalam bertindak. Nilai karakter jujur seharusnya tidak harus dikontrol dengan pemikiran yang 

logis dan pengendalian emosi yang baik. Hal ini untuk mencegah akibat buruk yang mungkin 
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terjadi karena kejujuran itu sendiri tidak dapat diterima dengan baik oleh olain lain seperti yang 

terjadi pada peristiwa perlawanan Ranggalawe pada Majapahit. 

 

 

 

PENUTUP 

 Ranggalawe adalah adipati kedua Tuban yang bernama asli Arya Adikara, putera 

Adipati pertama Tuban yang bernama Wiaraja yang bergelar Dandang Wacana. Ranggalawe 

mendampingi Raden Wijaya dalam membuka hutan Tarik demi memperluas daerah kekuasaan 

Majapahit dan mengusir tentara Tar-tar yang sempat menyerang Jawa Timur. Oleh karena jasa-

jasanya yang besar, Raden Wijaya mengangkatnya sebagai Adipati Tuban. Ranggalawe 

menganggap pembagian jabatan tersebut kurang adil. Nambi dianggap kurang layap 

menempati jabatan sebagai Patih Amangkubumi.  

 Terlebih lagi saat Mahapati semakin memperuncing keadaan sehingga membuat 

Ranggalawe marah dan memberontak. Ranggalawe akhirnya gugur di tangan temannya sendiri, 

Kebo Anabrang. Ranggalawe memang memiliki jasa-jasa yang besar dengan karakter jujur dan 

berprinsip teguh pada pendiriannya. Ranggalawe kurang memiliki kesabaran yang tinggi 

sehingga prinsipnya yang terlalu teguh itu malah menghancurkannya sendiri. Nilai karakter 

yang menolok pada kisah perjuangan Ranggalawe ini adalah kejujuran. Ranggalawe selalu 

berjuang dengan tulus dan tidak curang. Hal ini sesuai dengan nilai karakter kejujuran. Terlepas 

dari peristiwa geger Majapahit, perjuangan Ranggalawe tetap menunjukkan bahwa kejujuran 

wajib dimiliki oleh setiap manusia dalam mengemban tugas apa pun. 
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Abstrak: Artikel atau tulisan ini membahas tentang budi pekerti dan sifat seorang 

Mohammad Hatta. Ada banyak karakter dari Mohammad Hatta yang bisa dicontoh 

oleh generasi penerus. Mohammad Hatta memiliki sifat kejujuran, kedisiplinan dan 

ketaatan terhadap agama, dirasa perlu untuk dicontoh dan diterapkan oleh siswa 

dan mahasiswa di lingkup sekolah, perguruan tinggi serta masyarakat.  

Kata Kunci: Budi pekerti, Mohammad Hatta, Implemetasi pendidikan karakter. 

Abstract: This article explain about character and atittude of Mohammad Hatta. 

There are to many charaters of Mohammada Hatta who emulated by young 

generation. Mohammad Hatta has an honest, discipline, and obedient is necessary 

to emulated and applied by student and college in school, campus, and social 

environment.  

Keywords: Character, Mohammad Hatta, Implementation of character education 

Ketika bangsa Indonesia bersepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus, para bapak pendiri bangsa (the founding fathers) menyadari bahwa paling 

tidak ada tiga tantangan besar yang harus dihadapi. Pertama, adalah mendirikan negara bersatu 

dan berdaulat, kedua adalah membangun bangsa, dan ketiga adalah membangun karakter, salah 

satu bapak pendiri bangsa, presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno bahkan 

menegaskan “Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter 

(character building) inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju, 

jaya, serta bermartabat, (Samani & Haryanto, 2012 : 1-2). 

Di Indonesia Pelaksanaan pendidikan karakter saat ini memang dirasakan mendesak. 

Gambaran situasi masyarakat bahkan situasi dunia pendidikan di Indonesia menjadi motivasi 

pokok pengarusutamaan (mainstreaming) implementasi Pendidikan karakter di Indonesia. 

Pendidikan karakter di Indonesia dirasakan amat perlu pengembangannya bila mengingat 

makin meningkatnya tawuran antar-pelajar, serta bentuk-bentuk kenakalan remaja lainnya 

terutama di kota-kota besar, pemerasan/kekerasan (bullying), kecenderungan dominasi senior 

terhadap yunior, fenomena supporter, penggunaan narkoba. Bahkan yang paling 

memprihatinkan, keinginan untuk membangun sifat jujur pada anak-anak melalui kantin 

kejujuran di sejumlah sekolah, banyak yang gagal, banyak usaha kantin kejujuran yang 

bangkrut karena belum bangkitnya sikap jujur pada anak-anak, (Samani & Haryanto, 2012: 2).  

Samani & Haryanto (2012: 6-7) menyatakan keprihatinan itu telah menjadi keprihatian 

nasional. Pada perayaan Hari Raya Nyepi di Jakarta 2010 yang lalu, Presiden Republik 

Indonesia menyampaikan pesannya: “ Pembangunan watak (character building) amat penting. 

Kita ingin membangun manusia Indonesia yang berakhlak, berbudi pekerti, dan berperilaku 
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baik. Bangsa kita ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia, peradaban demikian 

dapat kita capai apabila masyarakat kita juga merupakan masyarakat yang baik (good society). 

Betapa pentingnya pendidika  karakter ini sehingga pada puncak Peringatan Hari Pendidikan  

Nasional 2 Mei 2010, Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan pelaksanaan Gerakan 

Nasional Pembangunan Karakter Bangsa. 

Sebenarnya sejak masa Orda Lama pendidikan karakter sempat mewarnai kurikulum 

Indonesia, dengan nama Pendidikan budi pekerti yang terintegrasi dalam berbagai bidang studi. 

Hanya memang penekanannya berbeda dengan pendidikan karakter yang dikembangkan saat 

ini. Dahulu dengan landasan pengembangan kebudayaan, Pendidikan budi pekerti banyak 

ditekankan hubungan antar-manusia, antara-siswa dan guru antara siswa dan orangtua dan antar 

siswa-siswa sendiri. Saat disamping mengembangkan  hubungan yang beradab  antar-sesama 

manusia, pendidikan karakter juga mengembangkan bagaimana hubungan yang pantas dan 

layak antara manusia kepada Sang Pencipta, Al-Khalik serta dengan alam lingkungan, (Samani 

& Haryanto, 2012: 7-8) 

 Zuchdi dalam (Suyadi, 2015: 3-6) di Indonesia, pendidikan karakter telah dibahas secara 

tuntas oleh Ki Hadjar Dewantara dalam kedua karya monumentalnya, Pendidikan dan 

Kebudayaan. Pendidikan karakter yang sekarang di dengung-dengungkan oleh Kemendiknas 

sebenarnya hanya istilah lain dari Pendidikan Budi Pekerti dalam pemikiran Ki Hadjar 

Dewantara. Istilah pendidikan karakter mulai dikenalkan sejak tahun 1900-an. Thomas Lickona 

disebut-sebut sebagai pengusungnya, terutama ketika ia menulis buku yang berjudul The Return 

Of Character Education, kemudian  disusul buku berikutnya yakni Educating for Character. 

How Our School Can Teach Respect and Responsibility. Menurut Lickona, pendidikan karakter 

mencakup tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (knowing good), mencintai kebaikan 

(desiring the good), melakukan kebaikan (doing the good). 

Menurut Maksudin (2013: 3-7) menyatakan pengertian karakter ini banyak dikaitkan 

dengan pengertian budi pekerti, akhlak mulia, moral, dan bahkan dengan kecerdasan ganda 

(multiple intelegence). Karakter merupakan fondasi yang kukuh terciptanya empat hubungan 

manusia (1) hubungan manusia dengan Allah Swt, (2) hubungan manusia dengan alam, (3) 

hubungan manusia dengan manusia (4) hubungan manusia dengan kehidupan dirinya di dunia-

akhirat. Sedangkan untuk objek karakter meliputi (1) upaya memanusiakan manusia, (2) 

pemberian kebebasan (3) pemberian tanggung jawab, (4) membekali individualitas dan 

kolektivitas bagi peserta didik, (5) keseimbangan olah hati, oalh piker, olah rasa dan olahraga, 

(6) membiasakan jujur, cerdas, punya cita-cita dan olahraga, serta diperluas dengan budi pekerti 

luhur, kerja keras, dan disiplin. 

  Sementara itu menurut Tuloli & Ismail (2016: 29-40) menyatakan faktor lain yang 

mempengaruhi seseorang atau peserta didik dalam perkembangangannya menuju pribadi yang 

lebih baik ada tiga faktor yaitu: (1) kesadaran diri (self awareness), (2) menentukan nasib sendiri 

(self determination), (3) percaya diri (self confidence).  

 Listyarti (2012: 2-3) mengungkapkan penerapan pendidikan karakter disekolah 

memerlukan pemahaman tentang konsep, teori, metodologi dan aplikasi yang relevan dengan 

pembentukan karakter. Selama ini para guru sudah mengajarkan Pendidikan karakter namun 

kebanyakan masih seputar teori dan konsep, belum sampai ke ranah metodologi dan aplikasinya 

dalam kehidupan, idealnya dalam setiap proses pembelajaran mencakup aspek konsep 

(hakikat), teori (syariat), metode (tarikat) dan aplikasi (makrifat). Jika para guru sudah 

mengajarkan kurikulum secara komprehensif melalui konsep, teori, metodologi dan aplikasi 

setiap mata pelajaran dimana Pendidikan karakter sudah terimplementasikan di dalamnya, 
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maka kebermaknaan yang diajarkan akan lebih efektif dalam menunjang Pendidikan karakter. 

Tanpa pijakan dan pemahaman tentang konsep, teori serta ,metode yang jelas dan komprehensif 

tentang Pendidikan karakter pada sekolah-sekolah akan menjadi sia-sia. 

 Manajemen Pendidikan karakter akan efektif jika terintegrasi dalam manajemen 

sekolah, khususnya manajemen berbasis sekolah (MBS). Dengan kata lain Pendidikan karakter 

diseklah juga terkait dengan manajemen sekolah. Selain itu, MBS dapat dengan subur 

memfasilitasi peserta didik dan warga sekolah pada umumnya dalam menginternalisasi 

karakter yang baik. (Wibowo, 2013: 137) 

Sementara itu urgensi pendidikan karakter di perguruan tinggi guna memperbaiki 

moralitas dan karakter mahasiswa beserta seluruh civitas akademika perguruan tinggi, maka 

sudah semestinya pendidikan karakter diimplementasikan  sekaligus menjadi ruh perguruan 

tinggi. Benar saat ini sudah ada sebagian perguruan tinggi yang telah melaksanakan 

pembelajaran karakter dengan baik. Umumnya, perguruan tinggi tersebut memiliki mutu dan 

kualitas manajemen yang baik pula, (Wibowo, 2014: 26) 

TUJUAN PENELITIAN 

1. Meneladani budi pekerti seorang Mohammad Hatta untuk diimplementasikan 

kepada generasi penerus di jenjang sekolah dan perguruan tinggi. 

METODE PENELITIAN  

 Zedd (2004: 1-3) menyatakan hampir semua studi penelitian memerlukan studi 

pustaka. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data 

penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi 

perpustakaannya saja tanpa riset lapangan. Akhirnya riset pustaka tentu saja tidak hanya sekedar 

urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana dipahami orang-orang 

saat ini, apa yang disebut riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 

metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencata serta mengolah bahan penelitian. 

Menurut Zedd (2004: 17) empat tahap kegiatan riset kepustakaan sebagai berikut: 

1. Menyiapkan alat perlengkapan yang diperlukan penelitian. 

2. Menyiapkan bibliografi kerja (working bibliography). 

3. Mengorganisasikan waktu. 

4. Kegiatan membaca dan mencata bahan penelitian. 

PEMBAHASAN 

Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi pada 12 Agustus 1902 dari keluarga berlatar surau 

di Batu Hampar (Kampung di pinngir jalan antara Bukittinggi dan Payakumbuh), sebagaimana 

dalam tradisi surau, kerja dagang juga menjadi kebiasaan mereka. Datuk (kakek)-nya, Syaikh 

Abdurrahman seorang ulama besar di suarau Batu Hampar, walaupun ayahnya, Muhammad 

Djamil tidak melanjutkan kehidupan ulama melainkan berdagang, namun tentulah pengaruh 

agama tidak lepas dari dirinya. Dan memang sedari masa kecil ia sudah didik agama, baik 

ibadah maupun perilakunya dengan sangat disiplin. Dan Ibunya berasal dari kalangan 

pedagang. Disamping belajar biasa di ELS (Europeesche lagere school) setingkat sekolah dasar 

dan MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) setingkat SMP berbahasa Belanda. Ia juga 
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rajin belajar agama, di Bukittinggi ia mengaji dan membiasakan kehidupan beragama islam di 

surau Nyik Djambek (Syaikh Muhammad Djamil Djambek, 1860-1947) dan di Padang dengan 

Haji Abdullah Ahmad 1878-1933, (Noer, 2012: 3-5). 

  Hatta adalah lulusan dari Prinks Hendrik School (Sekolah Dagang Belanda) ia 

memperolah beasiswa untuk belajar di Handels Hogeschool (Sekolah Tinggi Dagang) di 

Roterrdam atau sekarang Erasmus University Belanda. (Rahimsyah, 2003: 141) 

 Dalam Disiplin hidup menyangkut soal ibadah, akhlak, dan moral. Dalam hal ini 

terutama pengaruh ajaran islam sangat kuta pada diri Hatta, termasuk ketika ia sudah remaja 

dan belajar di Belanda yang mengenal pergaulan bebas. Hatta benar-benar memperlihatkan 

keterikatannya pada ibadah, moral dan akhlak islam. Bukan tidak bergaul dengan anak-anak 

gadis Eropa, tetapi itu dilakukannya dalam batas-batas yang bias diterima ajaran islam. 

(Noer,2012: 10) 

Kenangan tinggal selama enam bulan bersama Ayah (Mohammad Hatta) yang 

menugaskan saya untuk mengurus kebutuhan sehari-hari, tugas ini berkaitan dengan urusan 

rumah tangga yang pernah saya kerjakan atas perintah ayah. Saya ditugaskan oleh ayah untuk 

membantu mbnah Surip untuk mencatat belanja sehari-hari. Tujuan ayah menugaskan saya, si 

anak sulung mencatat pengeluaran sebenarnya adalah untuk melatih saya teliti menggunakan 

uang, tidak lupa tiap hal yang dibeli, pembukuan sederhana, mencatat jumlah uang yang 

ada,uang yang ada dan kembaliannya. Tanpa disadari ini juga merupakan pelajaran kejujuran 

dan ketepatan mencatat pemasukan dan pengeluaran uang. Ini juga berarti saya diajak untuk 

mengklasifikasi kelompok pengeluaranm, kemudain apa manfaatnya dari kebiasaaan ini dari 

Ayah ke anak-anaknya, tidak lain adalah munculnya kebiasaan merinci penerimaan uang dan 

pengeluaran belanja. Bukan hanya Ayah, Ibu juga mengajarkan kami menabung dan berhemat. 

(Farida, 2015: 29-31) 

Elite bukan berarti sarat dengan gaya hidup dan harta bagus dan mahal. Elite terletak 

pada pola piker kita, mindset kita yang sudah mampu memikirkan bukan saja kepentingannya 

sendiri untuk bias menikmatinya, melainkan memikirkan kepentingan negara dan bangsa. Elite 

juvga berkaitan dengan kemauan untuk belajar bterus sehingga mengetahui pengetahuan umum 

yang orang awam belum bias paham, yakni pengetahuan tentang hal-hal yang bernilai indah, 

unggul, yang konkret dan abstrak seperti pola piker atau filosofi seni, tanpa harus memiliki 

barang-barangnya. Sebenarnya ayah lebih tidak menyukai orang yang merugikan negara dan 

rakyat Indonesia daripada yang membenci Ayah karena masalah politik. Ayah sering tidak 

peduli kepada orang yang bersikap tidak suka pada dirinya akibat berbeda pendapat karena ayah 

yakin akan pendapat beliau sendiri. Namun untuk orang yang merugikan negara, Ayah tidak 

bisa menunjukkan muka yang ramah. (Farida, 2015: 31-33) 

Saya juga melihat ayah saya sebagai seorang yang baik hati ayah mudah menolong orang 

lain walaupun uangnya sendiri terbatas. Ayah juga penuh kasih saynag kepada teman 

seperjuangannya yang setelah usia lanjut hidup dalam kesulitan. Pada tahun 1971 ayah dan ibu 

disertai Halida pergi berobat ken negeri belanda dan mampir ke Austria. Sekembali dari sana, 

ayah memerintah Pak Wangsa Widjaja mengembalikan kelebihan dana sisa perjalanan yang 

diperolehnya itun ke negara melalui sekretariat negara. Lebih dulu ayah bertanya pada Pak 

Wangsa tentang catatan penerimaan dan pemakaian selama perjalanan dan beberapa sisanya 

kemudian ayah akan memerintahkan membuat surat pengantar pengembalian uang perjalanan 

dari ayah kepada Bapak Presiden dengan ucapan terima kasih. 

Ketika Hatta bersekolah di Jakarta, ia menjadi bendahara pimpinan pusat JSB (Jong 

Sumatranen Bond), ia sering berkunjung ke asrama STOVIA (sekolah kedokteran Belanda) 
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yang siswanya banyak yang berasal dari sumatera, khususnya Minangkabau, sebagai pelajar 

Hatta juga sering berkunjung ke rumah Haji Agus Salim yang terkenal dekat dengan pemuda. 

Rumah Salim ketika itu menajdi pusat kaderisasi pemuda secara tidak resmi, suatu kebiasaan 

yang terus dilakukan tokoh ini sampai Indonesia merdeka, terutama pada tahun 1950-an, 

sebelum ia meninggal dunia pada 1954. Tetapin disiplin diri Hatta menetapkan waktu kerja 

yang ketat bagi dirinya, sedangkan Salim kurang menjaga waktu, dalam menghadapi anak-anak 

muda, seperti pernah penulis alami, salim bisa berbicara dari pukul delapan pagi sampai dekat-

dekat pukul satu siang. Tentu saja bagi anak muda cara Salim lebih menarik, sedang cara Hatta, 

terutaman setelah ia menjadi tokoh nasional dianggap kaku, tetapi tidak mengurangi 

penghargaan para pemuda pada dirinya. (Noer, 2012: 15) 

Dengan uraian tentang akhlak dan budi pekerti yang sudah dicontohkan oleh seorang 

Mohammad Hatta, sudah sepantasnya sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib meneladani 

dan mengimplementasikannya ke dalam kehidupan kita di perguruan tinggi, sekolah dan di 

lingkungan masyarakat sekitar kita. Wibowo ( 2013: 177-178) menyatakan manajemen 

Pendidikan karakter dengan bidang garap peserta didik diwujudkan dalam bentuk program 

pembinaan peserta didik, sebagaimana telah diatur dalam Permendiknas No.39 Tahun 2008 

tentang pembinaan peserta didik. Sekolah diharapkan memiliki program-program atau kegiatan 

yang dapat mengantarkan peserta didik memiliki  kompetensi dan mampu bersaing atau 

berprestasi secara maksimal, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Program 

dan kegiatan juga diharapkan dapat mengembangkan karakter, kperibadian, kedisiplinan, 

sportivitas, bakat, minat dan kompetensi peserta didik. Adapun tujuan pembinaan peserta didik 

diantaranya : 

1. Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu yang 

meliputi bakat, minat, dan kreativitas. 

2. Memantapkan kepribadian peserta didik untuk mewujudkankan ketahanan 

sekolah sebagai lingkungan Pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan 

pengaruh negative dan bertentangan dengan tujuan Pendidikan. 

3. Mengaktualisasikan potensi peserta didik dalam pencapaian prestasi 

unggulan sesuai minat dan bakat. 

4. Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak  

mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka 

mewujudkan masyarakat madani. Penanaman nilai perilaku peserta didik 

(karakter) dapat diintegrasikan dalam setiap kegiatan kesiswaan atau dengan 

suatu bentuk kegiatan khusus yang membentuk karakter peserta didik.  

 

Selain itu manajemen pendidik dan tenaga kependidikan juga lebih difokuskan 

membentuk pribadi tenaga pendidik dan kependidikan yang berkarakter, hal ini menjadi 

penting agar implementasi Pendidikan karakter di sekolah juga dapat efektif. Guru itu bukan 

orang sembarangan. Ia adalah manusia yang memiliki kualitas dalam hal ilmu pengetahuan, 

moral, cinta serta ketaatan kepada agama. Oleh karena itu gerak-gerik seorang guru harus ditata 

sedemikian rupa, sampai-sampai ketika hendak mengerjakan sesuatu mesti menoleh ke depan, 

kebelakangdan sekitar. Mengapa demikian? Itu karena segenap tindakan guru akan dipantau 

oleh setiap orang termasuk anak didiknya, bahkan polah tingkahnya seorang guru akan menjadi 

cerminan, entah bagi anak didiknya maupun masyarakat sekitar. (Wibowo, 2013: 239) 
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Sementara itu karakter ideal dan soft skills mahasiswa di perguruan tinggi pada abad 21 

dan generasi muda pada umunya adalah pemuda harapan bangsa. Di era globalisasi dan krisis 

multidimensional yang berkepanjangan saat ini bangsa kita membutuhkan para mahasiswa dan 

pemuda yang tanggap masalah, tangguh, berkarakter kuat dan berjiwa ksatria. Pentingnya 

kemampuan soft skills, sudah diakui oleh orang-orang yang sukses di dunia. Soft skills ini 

terletak pada di luar kemampua teknis, dan akademis yang lebih mengutamakan pada 

kemampuan intrapersonal dan interpersonal, kedua kemampuan tersebut dapat dimiliki oleh 

seseorang melalui proses pembelajaran, maupun proses pembiasaan dalam kehidupan, secara 

ringkas kemampuan intrapersonal itu mencakup aspek kesadaran diri (self awareness) di dalam 

mencakup yaitu (Wibowo, 2014: 47-56): 

1. Kepercayaan diri 

2. Kemampuan untuk melakukan penelitian dirinya 

3. Pembawaan  

4. Kemampuan mengendalikan emosional 

 

Kemampuan intrapersonal ini juga mencakup aspek kemampuan diri (self skill) yaitu : 

1. Upaya peningkatan diri 

2. Kontrol  diri 

3. Dapat mengelola waktu dan kekuatan 

4. Proaktif 

5. Konsisten 

 

Sementara kemampuan interpersonal mencakup aspek kesadaran social (social 

awareness) yang meliputi : 

1. Kesadaran politik 

2. Pengembangan aspek-aspek yang lain 

3. Berorientasi untuk melayani 

4. Empati  

 

Kemampuan interpersonal juga mencakup aspek kemampuan social (social skills) : 

1. Kemampuan memimpin 

2. Mempunyai pengaruh 

3. Dapat berkomunikasi  

4. Mampu mengelola konflik 

5. Kooperatif dengan siapapun  

6. Bekerja sama dengan tim dan bersinergi 

 

Tidak saja mahasiswa dosen sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi mempunyai 

peranan penting dalam khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, secara khusus dalam 

Pendidikan karakter dosen memiliki beberapa peranan poko yaitu: mendidik, mengajar, 

membimbing dan melatih. Peranan tersebut wajib dikembangkan oleh dosen dan tidak boleh 

bertentangan dengan fitrah (watak asli) yang baik dari peserta didik atau mahasiswa. (Wibowo, 

2014: 101). 

 Sementara itu implementasi Pendidikan karakter di lingkup satuan Pendidikan 

perguruan tinggi dilaksanakan melalui tridharma perguruan tinggi, budaya organisasi, kegiatan 

mahasiswa dan kegiatan keseharian. Implementasi Pendidikan karakter UPI Bandung 
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dikembangkan melalui tiga cara yaitu: (a) melaluin penguatan Pendidikan kewarganegaraan 

(PKn), (b) mengoptimalkan layanan bimbingan konselling kepada para mahasiswa dan (c) 

menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik. UPI Bandung memandang penting 

memposisikan PKn, sebagai mata kuliah yang strategis dalam dalam pendidikan karakter. 

Sementara itu model pendidikan karakterdi Universitas Indonesia (UI) dikembangkan dan 

diimplementasikan melalui dua kegiatan utama yaitu Orientasi Belajar Mahasiswa (OBM) dan 

Program Dasar Pendidikan Tinggi (PDPT), kegiatan pertama merupakan program yang 

didesain secara khusus agar para mahasiswa UI siap mengikuti program kegiatan kedua dan 

memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengenal lebih dekat serta mengembangkan 

jejaring dengan teman-teman mahasiswa dari fakultas yang berbeda. ( Wibobwo, 2014: 123-

130) 

Selanjutnya nilai-nilai yang dikembangkan Universitas Negeri Yogyakarta melalui 

pendidikan karakter meliputi yaitu: ketaatan beridadah, kejujuran, tanggung jawab, 

kedisiplinan, etos kerja, kemandirian, visioner, kreatif dan inovatif, nasionalisme, 

keserderhanaan, kritis, keadilan, kasih saying dan sinergi. ( Wibowo, 2014: 138-140). 

KESIMPULAN  

 Dari semua uraian dan pembahasan diatas tentang pendidikan karakter, sebagai bangsa 

seyogyanya mencontoh dan meneladani karakter kepribadian dalam diri seorang Mohammad 

Hatta. Hal itu sangat penting dan urgen dimasa sekarang, sebab pendidikan karakter sangat 

diperlukan ditengah perilaku destruktif para generus penerus dan pejabat tinggi di negeri ini. 

Sifat kejujuran, kedisiplinan, keriligiusan, kepercayaan diri (self confidence) dan lainnya, 

menjadi faktor penting pembentukan karakter manusia di negeri ini. Dan sesuai dengan tujuan 

diadakannya pendidikan serta sesuai dengan filosofi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dengan 

karyanya yaitu Pendidikan dan kebudayaan menjadi kesatuan sinergi tidak terpisahkan. 

 Sehingga dengan pembelajaran pendidikan karakter di sekolah maupun di lingkup 

perguruan tinggi dengan berbasis pembelajaran sejarah dari tokoh sejarah masa lalu, untuk bisa 

diambil karakter kepribadiannya yang baik, diharapkan para generasi penerus tersebut terutama 

generasi millennial hari ini bisa mengimplemetasikan karakter-karakter tersebut, guna 

diaplikasikan di sekolah, perguruan tinggi dan di lingkup masyarakat.  Untuk kembali 

membangun bangsa agar kedepannya negeri ini semakin baik dalam hal karakter kepribadian 

bangsanya dan bisa membangun bangsa di bidangnya masing-masing. 
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PROFESIONALISME GURU MEMBANGUN PENDIDIKAN 

KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH 

Nilan Loliyana  
Pascasarjana Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang 

Abstrak: Guru merupakan faktor utama dan berpengaruh terhadap proses belajar 

siswa. Dalam pandangan siswa, guru memiliki otoritas, bukan saja otoritas dalam  

bidang akademis, melainkan juga dalam bidang nonakademis. Dalam kajian ini 

guru diharapkan mampu untuk menerapkan pendidikan-pendidikan karakter dalam 

mata pelajaran sejarah mengingat di era zaman sekarang banyak siswa yang 

mencerminkan sikap-sikap yang kurang terpuji, salah satunya adalah kemrosotan 

moral yang menimpa bangsa ini sudah merambah hingga kegenerasi muda. 

Perilaku buruk kalangan elit pejabat yang terus menerus menjadi sumber 

pemberitaan diberbagai media, mulai dari kasus korupsi sampai perbuatan-

perbuatan asusila, ternyata setelah dikritisi telah diikuti oleh para calon penerusnya. 

Dalam pembelajaran sejarah guru mata sejarah wajib menekankan nilai-nilai 

pendidikan karakter didalamnya seperti nilai, kepahlawan, pengorbanan, 

kesetiakawanan, solidaritas, sosialis, cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. 

Kata kunci: Profesionalisme guru, pendidikan karakter dan pembelajaran sejarah 

ABSTRACT: Teachers are a major factor In the students' view, teachers have 

authority, not only in academics, but also in non-academic fields. In this study the 

teacher is expected to be able to apply character education in the history of memory 

in the era of today many students who learn the attitude that is not commendable, 

one of which is the moral decline that afflict this nation has penetrated into the 

young generation. Bad behavior among elite officials who continue to be the 

source of news in various media, ranging from cases of corruption to immoral acts, 

it turns out after criticism has been followed by the successors. In the history of 

history teacher history must be reinforced the values of character education such 

as values, heroism, sacrifice, solidarity, socialism, homeland love in everyday life. 

Keywords: Professionalism of teachers, character education and history learning 

Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. 

Pemerintah, keluarga, dan masyarakat memiliki peranan dalam menunjang terselenggaranya 

pemerataan pendidikan di setiap lapisan masyarakat, agar semua anak bangsa mampu 

menempuh pendidikan yang layak sehingga menghasilkan generasi yang berkualitas dan 

berguna bagi nusa dan bangsa (Redja, 2013:11). Terselenggaranya pendidikan yang layak 

diharapkan anak-anak bangsa memiliki prestasi dan karakter yang baik sehingga mampu untuk 

bersaing menghadapi globalisasi yang semakin hari semakin maju dengan berkembangnya 

ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam terselenggaranya pendidikan dan membangun 

karakter siswa sangat dibutuhkan guru yang profesional, karena guru yang profesional 

merupakan kunci keberhasilan bagi siswa. Guru yang profesional dituntut untuk memiliki tiga 

kemampuan. Pertama, kemampuan kognitif, berarti guru harus menguasai materi, metode, 

media, dan mampu merencanakan dan mengembangkan kegiatan pembelajarannya. Kedua, 

kemampuan afektif, berarti guru memiliki akhlak yang luhur, terjaga perilakunya sehingga guru 

mampu menjadi model yang bisa diteladani oleh siswanya. Ketiga, kemampuan psikomotorik, 

berarti guru dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan ilmu 

yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari (Suyanto dan Jihad, 2013:4). 
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Guru berkewajiban untuk membagun karakter siswa hal ini merupakan langkah awal 

dalam membangun perilaku baik siswa. Pendidikan karakter menurut Ratna Megawangi 

(2004:95) yaitu usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan 

bijak dan mempraktikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan 

kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Dalam pandangannya pendidikan karakter 

sangat penting sebab menurut hasil penelitiaan, keberhasilan atau sukses hidup seseorang 80% 

ditentukan oleh karakternya (kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan 

spiritual) dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan intelektualnya (Adisusilo, 2012:80). 

Dengan ini guru harus mengubah paradigma dari mengajar menjadi pendidik, dalam setiap 

pembelajaran guru harus menunjukkan bahwa dibalik materi yang dipelajari minimal ada satu 

nilai kehidupan yang baik bagi siswa untuk diketahui, dipikirkan, direnungkan dan diyakini 

sebagai hal yang baik dan benar sehingga mendorongnya untuk melaksanakan dalam 

kehidupannya. Dalam pembelajaran sejarah atau mata pelajaran sejarah guru menekankan nilai: 

kepahlawanan, pengorbanan, kesetiakawanan, solidaritas, dan lain-lain dalam kehidupan 

sehari-hari (Adisusilo, 2012:82). Salah satu cohtohnya dalam konteks kepahlawana guru 

sejarah dapat memberikan tugas tentang memahami biografi-biografi tokoh pahlawan kita, 

sehingga siswa mampu untuk meneladani dan menerapkan sifat-sifat kepahlawanan pada 

kehidupan sehari-hari. Dengan begitu pembentukan karakter dapat dilakukan melalui 

pendidikan nilai dalam mata pelajaran sejarah.  

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research mengenai 

profesionalisme guru membangun karakter siswa dalam pembelajaran sejarah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Guru Profesional  

Guru merupakan faktor utama dan berpengaruh terhadap proses belajar siswa. Dalam 

pandangan siswa, guru memiliki otoritas, bukan saja otoritas dalam bidang akademis, 

melainkan juga dalam bidang nonakademis. Oleh karena itu pengaruh guru terhadap 

pembentukan karakter para siswanya sangat besar dan sangat menentukan. Kepribadian guru 

mempunyai pengaruh langsung dan kumulatif terhadap hidup dan kebiasaan-kebiasaan belajar 

siswa. Sejumlah percobaan dan hasil observasi menguatkan kenyataan bahwa banyak sekali 

yang dipelajari oleh siswa dari gurunya. Siswa akan menyerap sikap-sikap, merefleksikan 

perasaan-perasaan, menyerap keyakinan-keyakinan, meniru tingkah laku, dan mengutip 

pernyataan-pernyataan gurunya. Pengalaman menunjukkan bahwa masalah-masalah seperti 

motivasi, disiplin, tingkah laku sosial, prestasi, dan hasrat belajar yang terus-menerus pada diri 

siswa yang bersumber pada kepribadian guru (Suyanto dan Jihad, 2013:16). Guru berpengaruh 

kepada siswa, maka guru perlu memiliki ciri sebagai orang yang berkepribadian matang dan 

sehat. Guru yang memiliki kepribadian matang dan stabil menguasai ilmu dengan baik maka 

guru dapat mengajar dengan baik. Guru tidak lagi cemas atau kawatir terhadap perilaku kritis 

siswanya. Pada akhirnya relasi yang tercipta antara guru dan siswa bukan relasi yang 

mengandung paksaan. Siswa bukan terpaksa masuk kelas karena harus mengikuti pelajaran 

walaupun tidak menyukai gurunya, melainkan adanya relasi harmonis yang menyadarkan siswa 

untuk belajar. Dengan ini guru diharapkan dapat mengerti keinginan, kecemasan dan 
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problematika siswa tanpa harus berprasangka negative. Pemahaman atas latar belakang 

perilaku siswa yang sedang menghadapi masalah akan membangkitkan reaksi positif siswa 

untuk terbuka dan mengharapkan bantuan atau solusi dari gurunya (Hudiyono, 2012:28). 

Mengacu kepada dasar pendidikan kita oleh bapak menteri pendidikan yang pertama yaitu Ki 

Hajar Dewantara tentang penerapan tiga semboyan pendidikan yang memberikan ke khasan 

Indonesia, yakni pertama, ing ngarso sung tulodha, artinya seorang pendidik selalu berada di 

depan untuk memberi teladan, Guru adalah pemimpin yang memberi contoh dalam perkataan 

dan perbuatnnya sehingga pantas diteladani oleh para murid-muridnya. Kedua, Ing madyo 

mangun karsa artinya seorang pendidik selalu berada di tengah-tengah para muridnya para 

muridnya dan terus-menerus memprakarsai/motivasi peserta didiknya untuk berkarya, 

membangun niat, semangat, dan menumbuhkan ide-ide agar peserta didik produktif dalam 

berkarya. Ketiga, Tut wuri handayani, artinya seorang pendidik selalu mendukung dan 

menompang (mendorong) para muridnya berkarya ke arah yang benar hidup masyarakat 

(Samho Bartolomeus 2013:69). Pendidik mengikuti para muridnya dari belakang, memberi 

kemerdekaan bergerak dan mempengaruhi mereka dengan kekuatannya, kalau perlu dengan 

paksaan dan ketegasan apabila kebebasan yang diberikan kepada para murid itu dipergunakan 

untuk menyeleweng dan membahayakan hidupnya.  

Istilah profesionalisme berasal dari kata professional yang dasar artinya adalah 

profesion. Supriyadi (1998) dan Danim (2002) menyatakan kata profesional merujuk kepada 

dua hal yaitu: (1) orang yang menyandang suatu profesi, orang yang biasanya melakukan 

pekerjaan secara otonom dan mengabdikan diri pada pengguna jasa disertai rasa tanggung 

jawab atas kemampuan profesionalnya, atau penampilan seseorang yang sesuai dengan 

ketentuan profesi. (2) kinerja atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai 

dengan profesinya (Leba & Padmomarto, 2014:28). Jadi dapat disimpulkan guru yang memiliki 

profesionalisme tinggi akan tercermin dalam sikap mental serta komitmennya terhadap 

perwujudan dan peningkatan kualitas profesional melalui berbagai cara dan strategi. Guru 

selalu mengembankan dirinya sesuai dengan tuntuntan perkembangan zaman sehingga 

keberadaanya senantiasa memberikan makna profesional. Dalam konteks guru, makna 

profesionalisme sangat penting karena profesional akan melahirkan sikap terbaik bagi guru 

dalam melayani kebutuhan pendidikan siswa, sehingga kelak sikap ini tidak hanya memberikan 

manfaat bagi siswa, tetapi juga memberikan manfaat bagi orangtua, maysarakat dan instuisi 

sekolah itu sendiri (Suyanto dan Jihad, 2013:21). Selain itu, profesionalisasi adalah suatu proses 

menuju perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan 

standart yang telah ditetapkan. Dengan profesionalisasi para guru secara bertahap diharapkan 

akan mencapai suatu derajat kriteria profesional sesuai dengan standart yang telah ditetapkan 

menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, yaitu pendidikan akademik S-1 atau D-4 dan 

telah lulus sertifikasi pendidikan. Kompetensi yang dimiliki guru profesional sesuai dengan UU 

Guru dan Dosen Pasal 10 ayat 1, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh dari pendidikan profesi. Dalam 

UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal (1) ayat (1) dinyatakan guru adalah 

pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menegah (Suyanto dan Jihad, 2013:23). Dengan demikian guru profesional akan 

tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan 

keahlian baik dalam materi maupun metode pembelajaran. Menurut Suyanto dan Jihad 
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(2013:26) menyatakan bahwa profesionalisme guru, dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Ahli dibidang teori dan praktik keguruan dalam hal ini guru yang menguasai ilmu 

pengetahuan yang diajarkan dan ahli dalam mengajarkannya.  

b. Senang memasuki organisasi profesi keguruan.  

c. Memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang baik. Keahlian guru dalam 

melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan 

keguruan tertentu, dan kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat.  

d. Melaksankan kode etik guru, yaitu memiliki norma-norma tertentu didalamnya 

sebagai pegangan atau pedoman yang diakui serta dihargai oleh masyarakat.  

e. Memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab. Otonomi yang dimaksut adalah mampu 

mengatur diri sendiri. 

f. Memiliki rasa pengabdian kepada masyarakat. Guru sebagai tenaga pendidik 

memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Maka dengan 

itu guru dituntut memiliki pengabdian yang tinggi kepada masyarakat khususnya 

kepada siswa.  

g. Bekerja atas panggilan hati nurani.  

 

Metode yang paling penting dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter yaitu 

peran guru sebagai teladan dan pembimbing berkewajiban membangun siswa agar memiliki 

moral karakter yang baik. Dalam hal ini guru menggunakan kurikulum sebagai sarana untuk 

mengembangkan nilai-nilai moral dan kesadaran beretika (Lickona, 245:2012). Permendiknas 

nomor 22 tahun 2006 tersebut mengartikan kompetensi sebagai kemampuan bersikap, berfikir, 

dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

yang dimiliki oleh peserta didik. Kata bersikap dan bertindak pada rumusan kompetensi ini 

memuat esensi karakter. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Kusuma Triatna & 

Permana, 85:2012). Tidak ada sesuatu yang baru yang harus dikerjakan guru dalam menyusun 

silabus dan RPP ketika guru hendak mengembangkan pendidikan karakter dalam mata 

pelajaran yang diampunya, kecuali harus memahami SK-KD secara cermat dan dengan 

menggunakan perspektif pendidikan karakter. Namun dizaman sekarang guru terbelunggu oleh 

perspektif pendidikan kognitif selain itu permasalah yang muncul yaitu sistem pendidikan 

sejarah yang selama ini sering diartikan sebagai transfer ilmu, pengajaran sejarah cenderung 

berperan hanya menyampaikan pengetahuan yang dimiliki guru kepada siswa tentang mata 

pelajaran sejarah, sementara makna yang terkandung dalam setiap peristiwa sejarah dibiarkan 

menguap begitu saja. Seharusnya didalam mata pelajaran sejarah guru mampu menanamkan 

nilai-nilai yang terkandung dalam materi-materi tersebut, seperti penanaman nilai 

kepahlawanan, solidaritas, kesetiakawanan, saling menghormati dll. Hal ini bertujuan agar 

mampu membentuk pendidikan karakter siswa yang baik, namun di zaman sekarang guru 

jarang menerapkan pendidikan karakter didalam mata pelajaran, baik sejarah maupun lainnya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sangat rendah sekali kualitas guru dalam 

mengajarkan mata pelajaran sejarah sehingga yang disebut karakter bangsa tidak diketahui dan 

siswa tidak mengenal nilai perjuangan, jati diri, perubahan sosial dan kekayaan bangsa.  

Membangun Karakter Siswa 

 Kemrosotan moral yang menimpa bangsa ini sudah merambah hingga kegenerasi 

muda. Perilaku buruk kalangan elit pejabat yang terus menerus menjadi sumber pemberitaan 

diberbagai media, mulai dari kasus korupsi sampai perbuatan-perbuatan asusila, ternyata 
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setelah dikritisi telah diikuti oleh para calon penerusnya. Pada zaman sekarang sudah tidak 

menjadi berita baru bahwa siswa suatu sekolah menyerang sekolah lain dalam bentuk tawuran 

masal, menggunakan narkoba atau narkotika, melakukan seks bebas dan tindakan kriminal 

lainnya. Jika keadaan seperti ini terus menerus dilakukan akan ada generasi yang hilang (the 

lost generation). Gagalnya pendidikan karakter yang menjadi permasalahan umum di Indonesia 

adalah:  

a. Krisis moral 

b. Krisis Spiritualitas 

c. Krisis keluhuran budaya  

d. Krisis keteladan 

e. Krisis orientasi dan kebijakan  

f. Krisis psikologis 

 

Dalam hal ini sekolah dan guru memiliki peran yang sangat penting membangun 

karakter remaja yang baik dan berdaya fokus meningkatkan mutu pendidikan yang tidak hanya 

berputar pada nilai akademik (Takdir Ilahi, 2014:27). Adanya tuntutan orang tua agar anaknya 

memiliki nilai ujian nasional yang tinggi atau berprestasi di bidang akademik seringkali 

mengalahkan pembentukan karakter (Hudiyono, 2012:4). Dalam dunia pendidikan orang tua 

lebih bangga anaknya memiliki nilai bagus walaupun terkadang bukan cerminan kompetensi 

sebenarnya, dibandingkan anaknya jujur dan berkepribadian baik. Dalam pandangannya 

pendidikan karakter sangat penting sebab menurut hasil penelitiaan, keberhasilan atau sukses 

hidup seseorang 80% ditentukan oleh karakternya (kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, 

dan kecerdasan spiritual) dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan intelektualnya (Adisusilo, 

2012:80).   

 Pengertian pendidikan karakter merupakan proses pemberian tuntunan kepada peserta 

didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta 

rasa dan karsa. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi 

pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan 

peserta didik untuk memberikan keputusan yang baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan 

mewujudkan kebaikan itu dalah kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Pendidikan 

karakter dapat pula dimaknai sebagai upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik 

mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai 

insan yang kamil (Samani dan Hariyanrto, 2013:46). Sementara ini gagasan Ki Hajar 

Dewantara tentang pendidikan, beliau berpendapat bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk 

memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) dan tubuh 

anak. Komponen-komponen budi pekerti, pikiran dan tubuh anak itu tidak boleh dipisah-

pisahkan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak. Hal ini dapat dimaknai 

menurut KI Hajar Dewantara pendidikan karakter merupakan bagian integral yang sangat 

penting dalam pendidikan (Samani dan Hariyanto, 2013:33). Dalam konteks kajian P3 

mendefinisikan pendidikan karakter dalam segi setting sekolah sebagai pembelajaran yang 

mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada 

suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah, hal ini mengandung makna sebagai berikut: 

a. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang terintegrasi dengan pembelajaran 

yang terjadi pada semua mata pelajaran. 
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b. Diarahkan pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh. 

Asumsinya anak merupakan organisme manusia yang memiliki potensi untuk 

dikuatkan dan dikembangkan.  

c. Penguatan dan pengembangan perilaku didasari oleh nilai yang dirujuk oleh sekolah 

(lembaga).  

 

Tujuan pendidikan nasional mengarah pada pengembangan berbagai karakter manusia 

Indonesia, walaupun dalam penyelenggaraanya masih jauh dari apa yang dimaksudkan dalam 

UU. Pendidikan nasional seharusnya pendidikan karakter bukan pendidikan akademik semata. 

Akan hal ini Sunaryo Kartadinata (2010:3) menegaskan ukuran keberhasilan pendidikan yang 

berhenti pada angka ujian, seperti halnya ujian nasional, adalah sebuah kemunduran, Karena 

dengan demikian pembelajaran akan menjadi sebuah proses menguasai keterampilan dan 

mengakumulasi pengetahuan. Paradigma ini penempatkan peserta didik sebagai pelajar 

imitative dan belajar ekpose-ekpose didaktis yang akan berhenti pada penguasaan fakta, prinsip, 

dan aplikasinya. Hal ini tidak sesuia dengan esensi pendidikan yang ada dalam UU Sisdiknas. 

Pendidikan karakter dalam sekolah memiliki tujuan sebagai berikut. 

a. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan 

perlu sehingga menjadi kepribadian atau kepemilikan peserta didik yang khas 

sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan.  

b. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang 

dikembangkan oleh sekolah.  

c. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dab masyarakat dalam 

memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama.  

 

Tujuan utama pendidikan karakter adalah memfasilitasi penguatan dan pengembangan 

nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak, baik ketika proses sekolah maupun 

setelah proses sekolah (Kusuma Triatna & Permana, 9:2012).   

Dalam pembelajaran Sejarah   

 Pemahaman sejarah perlu dimiliki setiap orang sejak dini agar mengetahui dan 

memahami makna dari peristiwa masa lampau sehingga dapat digunakan sebagai landasan 

sikap dalam menghadapi kenyataan pada masa sekarang serta menentukan masa yang akan 

datang. Pada intinya belajar dari masa lalu untuk membenahi masa depan.  Sejarah perlu 

dipelajari sejak dini oleh setiap individu baik secara formal maupun nonformal, keterkaitan 

individu dengan masyarakat atau bangsanya memerlukan terbentuknya kesadaran pentingnya 

sejarah terhadap persoalan kehidupan bersama seperti, nasionalisme, persatuan, solidaritas dan 

integritas nasional. Posisi masyarakat yang mulai sedikit demi sedikit melupakan sejarah 

bangsanya tidak memahami bahwa kesadaran sejarah bangsa penting menjadi aspek pemersatu. 

Bukti nyata dari mulai terkikisnya rasa nasionalisme atau cinta tanah air dengan merebaknya 

kasus-kasus tentang perilaku buruk kalangan elit pejabat yang terus menerus menjadi sumber 

pemberitaan diberbagai media, mulai dari kasus korupsi sampai perbuatan-perbuatan asusila, 

ternyata setelah dikritisi telah diikuti oleh para calon penerusnya. 

 Sejarah hanya menjadi salah satu wahana pemersatu dengan menyadari nilai yang 

terkandung didalamnya dalam permasalahan ini perlu dikaji secara mendalam dalam 

menemukan esensi atau arti penting kesadaran cinta tanah air dalam pembentukan karakter 

bangsa. Sejarah mengajarkan hal-hal yang sangat penting, terutama mengenai keberhasilan dan 

kegagalan dari para pemimpin kita, sistem perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk 
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pemerintahan, dan hal-hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah. Dari 

sejarah, kita dapat mempelajari apa saja yang memengaruhi kemajuan dan kejatuhan sebuah 

negara atau sebuah peradaban. Kita juga dapat mempelajari latar belakang alasan kegiatan 

politik, pengaruh dari filsafat sosial, serta sudut pandang budaya dan teknologi yang bermacam-

macam, sepanjang zaman. Artinya sejarah perlu dipelajari sejak dini oleh setiap individu baik 

secara formal maupun nonformal, Keterkaitan individu dengan masyarakat atau bangsanya 

memerlukan terbentuknya kesadaran pentingnya sejarah terhadap persoalan kehidupan 

bersama seperti: nasionalisme, persatuan, solidaritas dan integritas nasional. Terwujudnya cita-

cita suatu masyarakat atau bangsa sangat ditentukan oleh generasi penerus yang mampu 

memahami sejarah masyarakat atau bangsanya. 

 Pembelajaran sejarah merupakan kajian ilmiah yang diajarkan di sekolah tentang 

manusia, kesuksesan dan kegagalan, dan evolusi masyarakat, beserta berbagai aspeknya-

politik, ekonomi, sosial, kultural, seni, keagamaan dan sebagainya (Kochhar, 2008:67). Mata 

pelajaran Sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang 

bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan 

cinta tanah air. Pembentukan kepribadian nasional beserta identitas dan jati diri tidak bisa 

terwujud tanpa adanya pengembangan kesadaran sejarah sebagai sumber inspirasi dan aspirasi. 

Kepribadian nasional, identitas, dan jati diri berkembang melalui pengalaman kolektif bangsa, 

yaitu proses sejarah. Materi sejarah, sesuai dengan Permen Diknas no 22 tahun 2006 sebagai 

berikut. . 

a. Memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk peradaban bangsa 

Indonesia. Materi tersebut merupakan bahan pendidikan yang mendasar bagi proses 

pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan.  

b. Menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas untuk menjadi 

perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. 

c. Sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis 

multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.  

d. Berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab dalam 

memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. 

e. Mengandung nilai nilai kepahlawanan didalamnya, keteladanan, kepelaporan, 

patriotism, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses 

pembentukan watak dan kepribadian peserta didik.  

 

Pada dasarnya ada 2 tujuan pembelajaran sejarah, yaitu tujuan yang bersifat ilmiah 

akademik sebagaimana disajikan dalam pendidikan profesional di perguruan tinggi, dan tujuan 

pragmatis yang digunakan sebagai sarana pendidikan dijenjang pendidikan dasar dan 

menengah. Dalam Permen Diknas No 22 tahun 2006 mengenai standar isi untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah, disebutkan bahwa tujuan pembelajaran sejarah adalah sebagai 

berikut:  

a. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang 

merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini dan masa depan.  

b. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan 

didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan  

c. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan 

sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau 4. Menumbuhkan 

pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui 
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sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan 

datang 

d. Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa 

Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat 

diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun 

internasional.  

 

Kesadaran sejarah jika diaplikasikan dalam sebuah pembelajaran sejarah akan sangat 

berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa karena dalam pendidikan lah bibit-bibit 

generasi penerus bangsa. Tujuan mempelajari sejarah sendiri agar kita dapat mengetahui dan 

juga memahami pentingnya kisa-kisah peradaban masa lalu sehingga masyarakat akan 

mengetahui asal dan usul suatu bangsa, budaya, adat istiadat dan juga agama yang diyakininya.  

Pelaksanan pembelajaran sejarah juga diperlukan sebuah petimbangan, hal-hal yang 

dipertimbangkan adalah sebagai berikut :  

a. Pendekatan yang dikembangkan dalam pendidikan sejarah perlu 

mempertimbangkan tiga dimensi waktu sejarah: masa lalu, masa kni, masa yang 

akan datang sebagai kontinuitas dalam suatu hubungan kausalitas  

b. Proses pembelajaran sejarah harus memberikan kemungkinan bagi siswa untuk 

memahami apa yang terjadi dilingkungan sekitarnya 

c. Proses pembelajaran sejarah harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan wawasan bahwa cerita sejarah yang mereka pelajajari tidak lain 

merupakan hasil rekonstruksi sejarawan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu sejarah 

d. Proses pembelajaran sejarah perlu dikembangkan dengan menggunakan pendekatan 

lain, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, agama , ilmu pengetahuan dan juga 

tekkonoli 

e. Prosees pengembangan sejarah perlu juga memunculkan isu-isu kontroversial sesuai 

dngan tujuan pembelajaran yang ditetapkan (Hasan dalam Arif, 2011: 123). 

KESIMPULAN  

Guru memiliki kewajiban untuk membagun karakter siswa hal ini merupakan langkah 

awal dalam membangun perilaku baik siswa. Dalam terselenggaranya pendidikan dan 

membangun karakter siswa sangat dibutuhkan guru yang profesional, karena guru yang 

profesional merupakan kunci keberhasilan bagi siswa. mengingat pendidikan karakter sangat 

penting sebab menurut hasil penelitiaan, keberhasilan atau sukses hidup seseorang 80% 

ditentukan oleh karakternya (kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan 

spiritual) dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan intelektualnya. Guru mampu menerapkan 

pendidikan karakter dalam mata pelajaran yang diampu, salah satunya adalah mata pelajaran 

sejarah. Dalam mata pelajaran sejarah guru dapat mengimplementasikan nilai-nilai 

kepahlawanan, nilai pengorbanan, nilai kesetiakawanan, nilai solidaritas, dan lain-lain dalam 

kehidupan sehari-hari. Selain itu pembelajaran sejarah akan sangat berkaitan sekali dengan 

pembentukan karakter bangsa.  

Pendidikan karakter memiliki peran yang penting untuk para generasi penerus bangsa, 

karena berpengaruh dalam membentuk watak dan cara berpikir siswa. Dengan menanamkan 

nilai-nilai budi pekerti serta nilai moral, menjadikan siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan serta mengambil keputusan dengan lebih baik dan bijaksana. Melalui pendidikan 
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karakter yang diterapkan oleh guru sejarah diharapkan mampu untuk meminimalisir kegagalan-

kegagalan pendidikan karakter yang selama ini menjadi permasalah di Indonesia seperti, 

Kemrosotan moral yang merambah hingga kegenerasi muda. Perilaku buruk kalangan elit 

pejabat yang terus menerus menjadi sumber pemberitaan diberbagai media, mulai dari kasus 

korupsi sampai perbuatan-perbuatan asusila, ternyata setelah dikritisi telah diikuti oleh para 

calon penerusnya. Pada zaman sekarang sudah tidak menjadi berita baru bahwa siswa suatu 

sekolah menyerang sekolah lain dalam bentuk tawuran masal, menggunakan narkoba atau 

narkotika, melakukan seks bebas dan tindakan kriminal lainnya.  
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PENANAMAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI 

PEMBELAJARAN SEJARAH SMA 

Pi’i 
Guru Sejarah SMA Negeri 1 Turen, Kabupaten Malang 

Abstrak: Penanaman pendidikan karakter di sekolah merupakan kewajiban bagi 

semua unsur sekolah sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diembannya. 

Bagi guru, kewajiban tersebut terintegrasi dalam proses pembelajaran. Guru 

sejarah dinilai sabagai salah satu guru yang memiliki peran penting dan strategis 

dalam menanamkan pendidikan karakter. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan 

yaitu; (1) mata pelajaran sejarah berdasarkan Kurikulum 2013 selain bermanfaat 

menciptakan berfikir historis dan keterampilan sejarah juga berperan membangun 

karakter bangsa, (2) melalui pembelajaran sejarah peserta didik akan terlatih 

keterampilannya untuk menangkap makna atau nilai-nilai karakter yang 

terkandung dalam materi pembelajaran sejarah, dan (3) kompetensi yang akan 

dicapai dalam Kurikulum 2013 tidak hanya meliputi kompetensi pengetahuan dan 

keterampilan saja, akan tetapi juga kompetensi yang berkaitan dengan pendidikan 

karakter (sikap atau nilai). Penanaman karakter akan tercermin dalam proses  

pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran yang mengacu pada 

paradigma pembelajaran kontruktifisme dan memperkuat pendekatan saintifik. 

Pembelajaran yang berbasis karakter ini akan berjalan baik jika didukung 

keteladanan, pembiasaan dan budaya sekolah yang menjunjung tinggi karakter 

yang terpuji. 

Kata kunci ; pendidikan karakter, pembelajaran sejarah. 

 
Beberapa bulan yang lalu dunia pendidikan kita dihebohkan oleh pemberitaan yang sangat 

memilukan, yaitu meninggalnya Ahmad Budi Santoso, guru SMA Negeri 1 Torjun, Kabupaten 

Sampang akibat dianiaya siswanya sendiri 

(http://www.tribunnews.com/regional/2018/02/02/guru-ganteng-idola-siswa-sman -1-torjun-

meninggal-setelah-dipukul-muridnya). Peristiwa penganiayaan tersebut merupakan contoh 

yang menunjukkan betapa rendahnya kapasitas moral generasi muda. Contoh lainnya yang 

menunjukkan rendahnya kapasitas moralnya yaitu penyalahgunaan obat-obat terlarang (kasus 

narkoba). Badan Nasional Narkoba (BNN) pada bulan November 2017 menyatakan bahwa 

pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,1 juta orang, itu yang terbesar di Asia. Dari jumlah 

tersebut, 40% pengguna narkoba dari kalangan pelajar dan mahasiswa 

(https://nasional.sindonews.com/read/1257498/15/40-pengguna-narkoba-pelajar-mahasiswa-

1510710950). Masih banyak contoh-contoh lainnya yang mencerminkan rendahnya kapasitas 

moral di masyarakat seperti korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian 

massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupn politik yang tidak produktif, dan 

sebagainya menjadi topik pembahasan hangat di media massa, seminar, dan di berbagai 

kesempatan (Litbang Puskur: 2010: 1). 

Berbagai persoalan mengenai rendahnya moral merupakan tantangan tersendiri bagi 

dunia pendidikan. Sebagai lembaga yang menanamkan pendidikan karakter, lembaga 

pendidikan tidak boleh kendur, dan justru persoalan moral tersebut harus disikapi secara positif, 

dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas dalam menanamkan pendidikan 

karakter. Di era semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi ini, memang 

http://www.tribunnews.com/regional/2018/02/02/guru-ganteng-idola-siswa-sman%20-1-torjun-meninggal-setelah-dipukul-muridnya
http://www.tribunnews.com/regional/2018/02/02/guru-ganteng-idola-siswa-sman%20-1-torjun-meninggal-setelah-dipukul-muridnya
https://nasional.sindonews.com/read/1257498/15/40-pengguna-narkoba-pelajar-mahasiswa-1510710950
https://nasional.sindonews.com/read/1257498/15/40-pengguna-narkoba-pelajar-mahasiswa-1510710950
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tidak bisa dipungkiri bahwa  lebih mudah mengantarkan peserta didik menjadi orang yang 

cerdas dan terampil dibanding menjadi orang yang baik dan jujur. Namun demikian, telah 

menjadi kewajiban bagi sekolah sebagai lembaga yang bermuatan moral untuk terus menerus 

meningkatkan kualitasnya dalam mengantarkan peserta didik yang tidak hanya membentuk 

manusia yang cerdas dan terampil saja, akan tetapi juga membentuk manusia yang baik yang 

menjunjung karakter yang terpuji. 

Di lingkungan sekolah penanaman pendidikan karakter merupakan kewajiban bagi 

setiap unsur sekolah. Guru sebagai salah satu unsur sekolah memiliki peran penting dalam 

menanamkan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam proses pembelajaran sesuai mata 

pelajaran yang diampunya. Guru sejarah dinilai memiliki peran yang strategis dalam 

menanamkan karakter bangsa. Hal ini didasari oleh beberapa alasan yaitu; (1) mata pelajaran 

sejarah berdasarkan Kurikulum 2013 selain bermanfaat menciptakan berfikir historis dan 

keterampilan sejarah juga berperan membangun karakter bangsa (Zuhdi, 2014: 2), (2) melalui 

pembelajaran sejarah peserta didik akan terlatih keterampilan untuk menangkap makna, nilai-

nilai memperolah antara lain berupa makna-makna, hikmah-hikmah, nilai-nilai atau karakter 

dari materi yang dipelajarinya, dan (3) kompetensi yang akan dicapai dalam Kurikulum 2013 

tidak hanya meliputi kompetensi pengetahuan dan keterampilan melainkan juga kompetensi 

yang berkaitan dengan karakter bangsa (sikap atau nilai). 

 

PENDIDIKAN KARAKTER. 

Karakter merupakan watak, moral atau etika. Karakter mengandung nilai-nilai-nilai 

kebaikan, sikap, perasaan, keyakinan, dan motivasi yang diwujudkan dalam bentuk perilaku 

atau tindakan. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan karakter dapat diartikan sebagai 

pendidikan yang berkaitan dengan moral atau karakter. Pendidikan karakter juga bisa diartikan 

sebagai usaha secara sengaja untuk mempengaruhi karakter atau moral peserta didik. Thomas 

Lickona menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan usaha untuk memahami, 

memperhatikan dan menerapkan inti etika  (dalam Sriwilujeng, 2017: 3).   

Pendidikan karakter pada dasarnya  sama dengan pendidikan secara umumnya, memiliki 

tiga aspek yang saling terkait yaitu pengatahun, sikap dan keterampilan. Aspek pengetahuan 

dalam pendidikan karaktetr berkaitan dengan konsep moral moral knowing) yang meliputi; (1) 

kesadaran moral (moral awareness) yaitu pengetahuan tentang sesuatu (moral) yang benar, (2) 

pengetahuan nilai-nilai moral (knowing moral value) yaitu kemampun untuk memahami 

berbagai nilai moral dan cara penerapannya, (3) kemampuan mengambil pelajaran (perspective 

taking), (4) alasan moral (moral reasonin) yaitu memahami alasan moral dari suatu tindakan, 

misalnya mengapa melakukan perbuatan yang terbaik?,  dan (5) kemampuan pengambilan 

keputusan (decision-making) yaitu kemampuan untuk mengambil sikap jika dihadapkan pada 

problem moral. 

Aspek sikap dalam pendidikan karakter berkaitan dengan perasaan moral (moral feeling) 

berupa perhatian, dan perasaan terhadap moral  antara lain meliputi; (1) kesadaran (conscience) 

yaitu perasaan adanya kewajiban melakukan yang benar, (2) penghargaan diri (self esteem) 

yaitu menghargai diri secara positif akan melahirkan penghargaan terhadap orang lain, (3) 

empati (empathy) yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain, (4) mencintai yang terbaik 

(loving the good) yaitu dalam hati mencintai kebaikan maka akan selalu berbuat baik, (5) self 

control yaitu perlunya pengendalian diri untuk kebaikan, dan (6) kerendahan hati (humility) 

yaitu  sikap yang tidak menunjukkan kesombongan.  
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Sedangkan aspek keterampilan dalam pendidikan karakter berkaitan dengan tindakan 

moral (moral action) atau perilaku moral (moral behavior) yaitu  perilaku yang mengacu pada 

nilai-nilai moral yang meliputi yaitu; (a) kompetensi (competence) yaitu kemampuan 

mengubah perasaan moral ke dalam perilaku moral yang efektif, (2) kemauan (wiil) yaitu 

kemauan yang kuat untuk melakukan tindakan moral, dan (3) kebiasaan (habit) yaitu 

membiasakan berperilaku yang baik dengan ikhlas dan jujur (Sudrajat dalam 

https://www.google.co.id/search?q= mengapa+ pendidikan+ karakter+%3F+oleh+ 

ajat+sudrajat).  

Ketiga aspek pendidikan karakter tersebut, aspek keterampilan dinilai yang paling 

penting dibandingkan dengan aspek pengetahuan maupun aspek sikap. Dengan demikian, etika, 

nilai-nilai, moral, tidak sekedar hanya menjadi wacana, pengetahuan, pemahaman, konsep, 

teori, keyakinan, akan tetapi berbagai nilai tersebut harus diwujudkan dalam bentuk perilaku 

dalam kehidupan nyata. Contohnya, nilai kejujuran tidak sekedar menjadi pemahaman, 

pengetahuan, keyakinan sebagai sesuatu yang benar, akan tetapi nilai tersebut benar-benar 

dimplementasi dalam tindakan atau perilaku. 

Nilai-nilai pendidikan karakter dapat diklasifikasikan menjadi lima nilai utama sebagai 

penguatan pendidikan karakter (Sriwilujeng, 2017: 8-10) yaitu sebagai berikut; 

1. Religius yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap Tuhan. Nilai relegius 

meliputi tiga dimensi relasi yaitu hubungan individu dengan Tuhan, hubungan individu 

dengan sesamanya, dan hubungan individu dengan lingkungannya. Wujud penerapan nilai 

religius antara lain menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleransi 

terhadap penganut agama dan kepercayaan lain, serta hidup rukun dan damai dengan 

pemeluk agama dan kepercayaan yang lain. Nilai-nilai yang merupakan bagian dari nilai 

religius antara lain yaitu cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama, teguh 

pendirian, percaya diri, kerja sama lintas agama, anti bully dan kekerasan, persahabatan, 

tidak memaksakan kehendak, dan melindungi yang kecil dan tersisih.  

2. Nasionalis merupakan sikap yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik bangsa, serta 

menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu maupun golongan. Nilai-

nilai yang merupakan bagian dari nilai nasionalis antara lain yaitu apresiasi budaya bangsa, 

rela berkorban, unggul dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum 

dan disiplin. 

3. Mandiri merupakan sikap tidak tergantung pada orang lain, dan memanfaatkan tenaga, 

pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Nilai-nilai yang 

merupakan bagian dari nilai nasionalis antara lain yaitu etos kerja (kerja keras), tangguh, 

memiliki daya juang, profesional, kreatif, berani, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

4. Gotong royong merupakan tindakan yang mencerminkan menghargai semangat bersama, 

senang bergaul dan bersahabat dengan orang lain, serta memberi bantuan kepada yang 

miskin, tersingkir, dan yang membutuhkan pertolongan. Nilai-nilai yang merupakan bagian 

dari nilai nasionalis antara lain yaitu menghargai, kerja sama, komitmen atas keputusan 

bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, solidaritas, empati dan kerelawanan. 

5. Integritas merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri agar selalu 

dapat dipercaya, serta memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan 

moral (integritas moral). Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga 

negara, aktif terlibat dalam kegiatan sosial, bertindak dan berucap yang didasarkan pada 

https://www.google.co.id/search?q
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kebenaran. Nilai-nilai yang merupakan bagian dari nilai nasionalis antara lain yaitu 

kejujuran, adil, tanggung jawab dan keteladan.    

 

PENANAMAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI  PEMBELAJARAN. 

Kompetensi yang akan dicapai dalam Kurikulum 2013 mencakup empat kompetensi inti 

(KI) yaitu pengetahuan (KI-3), keterampilan (KI-4), sikap religius (KI-1) dan sikap sosial (KI-

2). Kompetensi pengetahuan dan keterampilan dicapai melalui pembelajaran langsung (materi 

pembelajaran sejarah), sedang kompetensi sikap (religius dan sosial) dicapai melalui 

pembelajaran secara tidak langsung atau dampak pengiring (nuturant effect) dari pembelajaran 

sejarah.  Dalam pembelajaran tidak langsung inilah yang menjadi “ruang” dalam menanamkan 

pendidikan karakter kepada peserta didik.  Hal ini berarti bahwa penanaman pendidikan 

karakter dilakukan dengan cara yang sama dengan aspek sikap, yaitu dicapai melalui 

pembelajaran secara tidak langsung atau dampak pengiring (nuturant effect) dari pembelajaran 

sejarah, serta melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah (Dit, P SMA, 2017b: 5). 

Dampak pengiring tersebut antara lain berupa nilai moral, makna (nilai-nilai), etika atau 

karakter yang terkandung dalam materi pembelajaran sejarah.  

Meskipun penanaman karakter diperoleh melalui pembelajaran tidak langsung, namun 

demikian untuk memfasilitasi peserta didik secara optimal mengembangkan karakternya, maka 

guru sejarah dituntut untuk merancang pembelajaran (RPP) dengan sebaik-baiknya. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP antara lain yaitu; (1) keterampilan 

menambahkan/ memodifikasi dalam merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

terkait dengan pendidikan karakter, (2) keterampilan menambahkan/komponen kegiatan 

pembelajaran sehingga terdapat pembelajaran yang mengembangkan pendidikan karakter, dan 

(3) keterampilan menambahkan/memodifikasi teknik penilaian sehingga ada teknik penilaian 

yang dapat mengembangkan dan atau mengukur perkembangan karakter (Wirawan dkk, 2014: 

2).  

IPK merupakan penanda atau kreteria ketercapaian KD tertentu yang meliputi aspek 

sikap, pengetahuan dan keterampilan.  Sejumlah IPK yang merupakan penjabaran dari KD 

tertentu minimal memiliki bobot yang sama dengan KD yang dijabarkan. Dalam konteks 

pendidikan karakter, IPK dirumuskan dari perilaku beragama dan sosial secara umum (Dit. 

PSMA, 2017b: 44-45). Selain itu, perumusan IPK pendidikan karakter dapat dilakukan 

penggalian makna atau nilai-nilai yang terkandung pada materi pembelajaran. Sebagai contoh 

pembelajaran Sejarah Umum kelas XII pada KD 3.1 “menganalisis upaya bangsa Indonesia 

dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, 

Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI” (Permendikbud No 24 Tahun 2016). Berkaitan 

dengan KD tersebut, salah satu rumusan IPK yang terkait dengan pendidikan karakter adalah 

“menemukan nilai-nilai karakter dapat dipetik dari peristiwa pemberontakan PKI Madiun”.  

Media dan model pembelajaran merupakan dua unsur penting dalam pembelajaran. 

Media berfungsi sebagai pendukung kelancaran pembelajaran, sedangkan model pembelajaran 

sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Karena itu, penggunaan media dan 

model pembelajaran  yang baik akan mampu mengantarkan peserta didik mencapai tuntutan 

IPK/KD baik berkaitan dengan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap (karakter). 

Berkaitan contoh pembelajaran KD 3.1 di atas, maka media pembelajaran yang digunakan 

sebaiknya berupa tayangan gambar-gambar kekejaman PKI atau film dokumenter yang 

berkaitan dengan peristiwa tersebut. Tayangan gambar atau film dokumenter tersebut akan 
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mendorong munculnya sentuhan psikologis peserta didik sehingga akan menumbuhkan 

semangat nasionalisme, cinta tanah air dan kerja keras, serta sikap anti PKI,  .  

Dalam konteks pendidikan karakter, banyak pilihan model pembelajaran yang dapat 

diterapkan guru dalam pembelajaraan sejarah. Namun demikian, sebaiknya guru sejarah 

menggunakan model-model pembelajaran yang mengacu pada paradigma pembelajaraan 

konstruktisme dan memperkuat pendekatan saintifiks. Model-model  pembelajaran tersebut 

antara lain seperti model pembelajaran inquiry, discovery, project based learning) dan problem 

based learning) (Dit. PSMA, 2014; 10). Dengan menerapkan model-model pembelajaran 

tersebut akan diperoleh beberapa dampak positif antara lain yaitu (1) memperolah nilai-nilai 

karakter yang melekat pada penerapan langkah-langkah model pembelajaran, (2) mendorong 

peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, dan (3) memberikan ruang kepada peserta 

didik untuk mengembangkan berfikir kritis, logis dan terampil, serta (4) menumbuhkan 

kemampuan untuk menangkap makna dari materi pembelajaran.  

Berkaitan dengan perolehan nilai-nilai karakter yang diperoleh melalui penerapan 

model-model pembelajaran, salah satunya dapat dicontohkan model inquiry berikut ini.  Model 

pembelajaran inquiry memiliki langkah terdiri atas observasi (observation), mengajukan 

pertanyaan (questioning), mengajukan dugaan (hipotesis), mengumpulkan data (datta 

gathering) dan merumuskan kesimpulan (conclution). Misalnya pada penerapan langkah 

pengamatan (observation), maka peserta didik akan memperoleh nilai-nilai karakter antara lain 

nilai rasa ingin tahu, nilai ketelitian/kecermatan, dan nilai kerja keras.  Selain diperoleh nilai-

nilai yang melekat pada pada setiap langkah pembelajaran, juga akan diperoleh makna, hikmah, 

atau nilai-nilai yang terkandung pada materi pembelajaran sejarah.  

Pada tahap pembelajaran guru sejarah sebaiknya berupaya untuk menciptakan suasana 

pembelajaran yang dilandasi penanaman pendidikan karakter. Modal dasar yang harus dimiliki 

guru sejarah, selain memiliki kemampuan menguasai materi pembelajaran dan keterampilan 

dalam mengelola kelas selaras dengan rancangan pembelajaran, guru sejarah juga harus  dapat 

menjadi panutan dalam bersikap, bertutur kata dan berperilaku baik di dalam kelas maupun di 

luar kelas. Penerapan konsep “panutan” ini sangat efektif dalam menanamkan pendidikan 

karakter kepada peserta didik. Pendidikan karakter membutuhkan teladan hidup salah satunya 

dapat ditemukan dalam pribadi guru sejarah.   

Dalam melaksanakan pembelajaran dapat dibedakan menjadi tiga kegiatan yaitu 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan pentutup (Lampiran Permendikbud Nomor 103 Tahun 

2014). Pada tahap pendahuluan yang mencerminkan pendidikan karakter antara lain berdoa 

untuk mengawali pembelajaran, mengucapkan salam dan menyanyikan lagu Indonesia Raya 

(Pi’i, 2015: ). Khususnya dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya berdasarkan Permendikbud 

No.21 Tahun 2015 merupakan kewajiban bagi setiap sekolah setiap jam pertama untuk 

menawali proses pembelajaran. Nilai pendidikan karakter yang diperoleh dari kegiatan tersebut 

masing-masing adalah nilai syukur (mensyukuri), nilai bersahabat/komunikatif, dan semangat 

kebangsaan atau cinta tanah air. 

  Pada kegiatan inti merupakaan proses pembelajaran untuk mencapai IPK/KD yang 

mengacu pada model pembelajaran yang diterapkan yang didukung dengan media 

pembelajaran. Model pembelajaran yang diterapkan diharapkan secara interaktif, 

menyenangkan, inspiratif, menangtang, dan mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran. Pada kegiatan ini guru dapat mengamati perkembangan karakter peserta 

didik sebagaimana yang terdapat dalam IPK aspek sikap/karakter peserta didik (Lampiran 

Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014).  
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Pada kegiatan penutup, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan antara membuat 

rangkuman, refleksi dan umpan balik. Selain kegiatan tersebut guru melaksanakan kegiatan 

antara lain penilaian, tindak lanjut dan pemberian tugas rumah kepadaa peserta didik. Terkait 

dengan penanamaan pendidikan karakter, guru mengajak siswa untuk bersama-sama untuk 

menggali makna, nilai-nilai karakter yang terkandung dalam materi pembelajaaran yang telah 

dibahas dalam pertemuan tersebut.  

 
PENILAIAN HASIL BELAJAR. 

Dalam Kurikulum 2013 bahwa penilaian pencapaian pendidikan karakter mengacu pada 

KI-1 (sikap religius) dan KI-2 (sikap sosial). Penilaian pencapaian pendidikan karakter 

merupakan bagian dari pembinaan sikap yang terintegrasi dalam pembelajaran sejarah. 

Penilaian terbut didasarkan pada rumusan IPK yang dikembangkan dari perilaku beragama dan 

sosial secara umum misalnya guru dalam suatu pembelajaran memprioritaskan  penilaian 

pendidikan berkaitan dengan nilai mensyukuri, kejujuran, kerja keras, dan disiplin. Maka, nilai 

karakter  yang diprioritaskan beserta indikatornya sebaiknya diinformasikan pada awal 

pembelajaran agar peserta didik terdorong untuk melakukan perubahan/memperbaiki sikap dan 

perilaku selaras dengan prioritas nilai karakter yang akan dinilai oleh guru. Sebagai contoh 

karakter kejujuran memiliki indikator sebagai berikut; (1) tidak berbuat curang pada pada saat 

mengerjakan ujian/ulangan, (2) tidak menjadi plagiat (mengambil/menyalin karya orang lain 

tanpa menyebutkan sumber), (3) menyerahkan kepada yang berwenang barang yang 

ditemukan, (4) membuat laporan berdasarkan data atau informasi apa adanya, dan (5) mengakui 

kesalahan atau kekurangan yang dimiliki (Dit. PSMA, 2017b: 45).  

Penilaian pencapaian pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah dapat dilakukan 

dengan menggunakan teknik observasi terhadap sikap perilaku peserta didik di dalam kelas 

ketika proses pembelajaran sejarah maupun di luar kelas. Penilaian teknik observasi ini ini 

dengan malakukan pencatatan terhaadap sikap dan perilaku siswa yang menonjol baik dan tidak 

baik, serta mencatat perubahan perubahan sikap dan perilaku peserta didik dari kurang baik 

menjadi baik atau sangat baik. Perilaku peserta didik yang tidak menonjol, guru tidak perlu 

melakukan pencatatan dan perilaku tersebut diasumsikan sebagai perilaku baik. Selain itu, 

penilaian pencapaian pendidikan karakter antara lain dapat dilakukan dengan penilaian diri dan 

penilaian teman sejawat. Kedua penilaian tersebut hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu 

data konfirmasi dari penilaian yang dilakukan oleh guru. 

Penilaian pencapaian pendidikan karakter tersebut dilakukan secara terus menerus dan 

berkelanjutan. Hasil penilaian tersebut pada akhir semester guru dapat memberikan kesimpulan 

suatu indikator atau suatu nilai pencapaian pendidikan karakter yang dinyatakan dengan 

pernyataan kualitatif sebagai berikut;  

 
1. BT ; Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku 

yang dinyatakan dalam indikator). 

2. MT ; Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten) 

3. MB ; Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku 

yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten). 
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4. MK ; Membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan 

dalam indikator secara  konsisten) (Balitbang Puskur, 2010; 23-24). 

 Hasil penilaian pendidikan karakter perserta tersebut selama periode satu semester 

dilaporkan dalam bentuk predikat sangat baik (SB), baik (B), cukup (C), dan kurang (K). 

Peserta didik dinyatakan tuntas atau mencapai KKM jika minimal mencapai nilai kualitatif MB 

atau dengan predikat baik (B). Jika belum mencapai kreteria MB atau predikat baik (B), 

sebaiknya dilakukan pembinaan lebih lanjut.  

 

SIMPULAN. 

Pendidikan karakter merupakan upaya untuk mengenalkan pada nilai-nilai moral, 

memahami, dan mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. Pendidikan karakter 

melibatkan tiga aspek yang meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Aspek 

keterampilan merupakaan aspek yang terpenting dalam pendidikan karakter agar nilai-nilai 

karakter (moral) tidak sekedar menjadi wacana dan keyakinan, melainkan harus diwujudkan 

dalam perilaku atau tindakan nyata. Nilai-nilai karakter dapat diklasifikasikan menjadi lima 

nilai utama yang meliputi nilai religious, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas.  

Guru sejarah, sebagai salah satu unsur sekolah, berkewajiban menanamkan pendidikan 

karakter yang terintegrasi dalam proses pembelajaran sejarah. Dalam proses pembelajaran nilai 

pendidikan karakter diperolah dampak pengiring dari proses pembelajaran. Agar dampak 

pengiring dapat diperoleh secara maksimal maka garu sejarah sebaiknya menyusun skenario 

pembelajaran secara matang yang memberikan ruang untuk berkembangnya nilai-nilai atau 

karakter peserta didik, dan melaksanakan pembelajaran dengan baik yang menerapkan model 

pembelajaran mengacu pada paradigma pembelajaran kontruktifisme dan memperkuat 

pendekatan saintifik. Strategi pembelajaran tersebut mendorong peserta didik berpartisipasi 

aktif, muncul kreasi dan inovasinya melalui diskusi kelompok, dan bersama-sama memecahkan 

masalah yang diberikan guru. Pembelajaran yang demikian akan mencerminkan nilai-nilai 

moral atau kerakter pada diri peserta didik. 

Penanaman pendidikan karakter kepada peserta didik melalui pembelajaran akan 

berjalan dengan baik, jika didukung dengan keteladanan guru secara teratur dan 

berkesinambungan serta pembiasaan dan budaya sekolah yang menjunjung tinggi karakter yang 

terpuji. Demikian pula, penanaman pendidikan karakter di sekolah akan berjalan baik jika 

didukung dengan adanya gerakan karakter bangsa yang melibatkan berbagai elemen bangsa, 

dan tidak sekedar wacana. 
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PEMANFAATAN PENGAJARAN SUMBER SEJARAH 

SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PENGUATAN PENDIDIKAN 

KARAKTER 

Ratna Endang Widuatie 
Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember 

ABSTRAK: Sebagai ilmu, Sejarah memiliki peran yang vital dalam pendidikan 

dan kehidupan.  Perkembangan zaman dengan segala produk dan konsekuensinya 

telah membawa dampak yang tidak hanya bersifat membangun (konstruktif) 

namun juga desktruktif terhadap perkembangan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Pendidikan kemudian menjadi andalan sebagai filter 

terhadap pengaruh buruk perkembangan zaman dan juga media menanamkan 

nilai-nilai moral dan kebangsaan. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan 

program penguatan pendidikan karakter untuk mencegah dampak buruk serta 

mempersiapkan generasi muda Indonesia menjawab tantangan zaman. Pada titik 

inilah, peran Ilmu Sejarah kembali mendapat peluang sekaligus tantangan. Artikel 

ini membahas peranan pengajaran sumber sejarah dalam kapasitas untuk 

mendukung program pendidikan karakter. Sumber sejarah berikut proses 

penggunaannya dalam penelitian sejarah dapat diperkenalkan sebagai media 

belajar yang komprehensif kepada peserta didik. 

Kata kunci: sejarah, pendidikan, karakter, sumber. 

Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pendidikan adalah adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun 

fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya-upaya untuk memajukan 

bertumbuhnya budi pekerti, pikiran dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup 

yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Sementara 

Edgar Dalle mengemukakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh 

keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, 

yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat  untuk mempersiapkan peserta 

didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk 

masa yang akan datang (Dewantara dan Dale, dalam Neolaka dan Neolaka, 2017: 11). 

 Dunia pendidikan Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat pada era 

teknologi informasi. Kemudahan akses informasi melalui gawai yang kepemilikannya meluas 

di kalangan remaja dan anak-anak ternyata tidak diimbangi dengan kebijaksanaan dalam 

penggunaan. Pengguna gawai terpapar berbagai konten bermuatan negatif baik yang bersifat 

online maupun offline. Jika selama ini pengamat perilaku anak-anak dan remaja lebih banyak 

mengkhawatirkan konten-konten pornografi, ternyata banyak konten negative lain yang “luput” 
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dari pengamatan dan kekhawatiran. Selain pornografi, pengguna gawai juga berpotensi 

mengakses informasi palsu atau kerap disebut hoax yang mempengaruhi cara berpikir dan 

bertindak. Perkembangan hoax telah menimbulkan akibat buruk bagi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yakni terbelahnya masyarakat menjadi kubu-kubu, 

kelompok-kelompok yang berlandaskan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) 

sehingga mengancam integrasi bangsa Indonesia yang majemuk. 

Dalam rangka melindungi sekaligus mempersiapkan generasi penerus, pemerintah 

merancang program pendidikan yang tepat dan memfokuskan pada pendidikan karakter, 

sehingga tidak hanya berfokus pada peningkatan prestasi akademik semata. Untuk itulah 

pemerintah melalui Kementerian Pendidikan mulai memperkenalkan pendekatan pendidikan 

karakter (character building). Pendidikan karakter adalah pendidikan yang berorientasi kepada 

pengenalan diri betapa manusia berasal dari yang sakral. Sakral adalah: 

Heart (hati) : emotion – baik 

Head (kepala) : notion – benar 

Hand (tangan) : motion – betul  

Untuk tercapainya hidup yang baik, benar, dan betul butuh gerak Eros (cinta) 

hingga sampai pada kebijaksanaan. Pendidikan karakter seyogyanya menggiring 

kepada nilai kebaikan, kebenaran dan “ke-betul-an”. Untuk mewujudkan perlu dibuat 

ukuran/pedoman terhadap: 

 Kebaikan 

 Kebenaran 

 Ke-betul-an 

Dalam wilayah Pendidikan Karakter Bangsa, keterampilan, nilai dan sikap yang 

dikembangkan kurikulum adalah sesuatu yang sudah pernah dimiliki masyarakat dan bangsa 

Indonesia tetapi dikesampingkan dan tidak menjadi kepedulian utama pendidikan. Kepedulian 

terhadap pengetahuan yang berlebihan dan dijadikan indikator keberhasilan pendidikan telah 

menyebabkan pendidikan mengabaikan dimensi lain dari potensi manusia seperti aspek lain 

dari kemampuan kognitif, nilai dan sikap, kemampuan berkomunikasi dan hidup 

berdampingan, kebiasaan belajar, cinta tanah air, kebiasaan hidup sehat dan sebagainya. Tradisi 

yang lama dan berakar dalam tes sebagai alat untuk mengetahui banyaknya pengetahuan yang 

dimiliki seseorang menyebabkan dimensi lain yang disebutkan tadi dan sukar diukur dengan 

tes menjadi terabaikan. Berbagai ketetapan dan upaya untuk mengembalikan fungsi pendidikan 

dalam mengembangkan keseluruhan potensi peserta didik menjadi terhalang realisasinya. 

Untuk itu diperlukan suatu tindakan tegas mengembalikan pendidikan pada jalurnya yang 

benar. Berdasarkan hal itu maka Presiden menetapkan pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

Secara resmi, pendidikan budaya dan karakter bangsa dicanangkan pada tanggal 14 Januari 

2010 di dalam sarasehan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (PBKB). Pada sarasehan 

tersebut dikemukakan semacam “kesepakatan nasional” mengenai PBKB untuk 

mengembalikan bagian yang “hilang” dari pendidikan nasional sebagai bagian integral 

pendidikan nasional (Hasan, 2012: 82). 

Pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan 

juga proses pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan 

masyarakat dan bangsa dimasa mendatang. Dalam proses pendidikan budaya dan karakter 

bangsa, secara aktif peserta didik mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses 

internalisasi, dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di 
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masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta 

mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat (Pusat Kurikulum, 2010: 4). Secara lebih 

spesifik, Hamid Hasan menyebut bahwa pendidikan budaya dan karakter bangsa diartikan 

sebagai proses internalisasi serta penghayatan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang 

dilakukan peserta didik secara aktif dibawah bimbingan guru, kepala sekolah dan tenaga 

kependidikan serta diwujudkan dalam kehidupannya di kelas, sekolah, dan masyarakat (Hasan, 

2012: 84). 

 Adapun tujuan pendidikan karakter menurut Balitbang Kementerian Pendidikan 

Nasional adalah sebagai berikut (Pusat Kurikulum, 2010: 7): 

1. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia 

dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa; 

2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan 

sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius; 

3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa; 

4. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, 

kreatif, berwawasan kebangsaan; dan 

5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar 

yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa 

kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity) 

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER 

Seiring dengan penerapan Kurikulum 2013, pemerintah mencanangkan program 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yaitu gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat 

karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetis), olah pikir (literasi), dan 

olah raga (kinestetik) dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, 

keluarga, dan masyarakat. Guna mewujudkan tujuan PPK, dirumuskan 5 (lima) nilai utama 

karakter prioritas PPK yaitu: 

1. Religius, mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

2. Nasionalis, menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya 

3. Gotong royong, mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu 

membahu menyelesaikan persoalan bersama 

4. Integritas, upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan 

5. Mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, 

waktuuntuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita 

Kegiatan PPK telah dimulai sejak 2016 dan pada 2018 memasuki fase implementasi 

mandiri dan bertahap. Pada 2018 juga dilakukan pemantauan dan evaluasi dan diharapkan pada 

2020 telah sampai pada fase implementasi penuh. Kegiatan PPK diharapkan membawa manfaat 

diantaranya adalah: 

1. Menguatkan karakter siswa dalam mempersiapkan daya saing siswa dengan kompetensi 

abad 21 (berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan berkolaborasi) 

2. Pembelajaran dilakukan terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah dengan pengawasan 

guru 
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3. Revitalisasi peran kepala sekolah sebagai manajer dan guru sebagai inisiator PPK 

4. Revitalisasi Komite Sekolah sebagai badan gotong royong sekolah dan partisipasi 

masyarakat 

5. Penguatan peran keluarga melalui kebijakan pembelajaran lima hari 

6. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, pegiat 

pendidikan, pegiat kebudayaan, dan sumber-sumber belajar lainnya. 

Walaupun telah direncanakan secara matang dan melibatkan berbagai stakeholder, 

namun dalam implementasinya PPK menemui sejumlah tantangan, diantaranya: 

1. Harmonisasi pengembangan potensi siswa yang belum optimal antara olah hati 

(etik), olah pikir (literasi), olah rasa (estetik), dan olah raga (kinestetik) 

2. Besarnya populasi siswa, guru, dan sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia 

3. Belum optimalnya sinergi tanggungjawab terhadap pendidikan karakter anak 

antara sekolah, orang tua dan masyarakat 

4. Tantangan globalisasi, pengaruh negatif teknologi informasi dan komunikasi 

terhadap gaya hidup remaja, serta pudarnya nilai-nilai religiusitas dan kearifan 

lokal bangsa 

5. Terbatasnya pendampingan orang tua mengakibatkan krisis identitas dan 

disorientasi tujuan hidup anak 

6. Keterbatasan sarana belajar dan infrastruktur, prasana dan sarana sekolah, 

sarana transportasi, jarak antara rumah siswa ke sekolah (jalur sungai, hutan), 

sehingga PPK diimplementasikan bertahap. 

PERAN SUMBER SEJARAH DALAM MENUNJANG PENGUATAN PENDIDIKAN 

KARAKTER 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai pendidikan karakter, maka sejatinya 

Ilmu Sejarah memiliki peluang untuk mendukung program Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) melalui pengajaran sumber sejarah. Untuk konteks pendidikan sejarah, maka urgensinya 

ada pada objek kajian material (focus/content) harus diselaraskan dengan subyek kajian 

formalnya (form/bentuk/model) sehingga selaras dengan pembentukan karakter. 

Bryan Garvey dan Mary Krug menyebut beberapa manfaat belajar sejarah: 

1. Memperoleh pengetahuan fakta-fakta sejarah 

2. Memperoleh pemahaman atau apresiasi peristiwa-peristiwa atau periode-periode atau 

orang-orang masa lalu 

3. Mendapatkan kemampuan mengevaluasi dan mengkritik karya-karya sejarah 

4. Mempelajari teknik-teknik penelitian sejarah 

5. Mempelajari tentang bagaimana bagaimana menulis sejarah. 

(Garvey dan Krug, 2015: xi). 

S. Hamid Hasan menyebutkan beberapa potensi penting pendidikan sejarah dalam 

pendidikan karakter, diantaranya: 

 Memperkenalkan kepada peserta didik terhadap bangsa dan aspirasinya di masa 

lampau. 

 Memperkenalkan nilai-nilai bangsa yang diperjuangkan pada masa lalu, dipertahankan 

dan disesuaikan untuk kehidupan masa kini, dan dikembangkan lebih lanjut untuk 

kehidupan masa depan. 
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 Memberikan informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan bangsa dalam menjawab 

tantangan zaman sehingga menjadi milik bangsa masa kini (Hasan, 2012: 87 – 88). 

 

Menurut R.G. Collingwood bahwa dengan belajar sejarah, seseorang akan mengenali 

dirinya sebagai manusia. Collingwood menyebut bahwa “… history is ‘for’ human self-

knowledge.” Ditambahkan bahwa “… the value of history is, then, is that it teaches us what 

man has done and thus what man is.” (Collingwood, 2005: 10). 

S.K. Kochhar menyebut bahwa pengajaran sejarah berguna dalam berbagai segi 

kehidupan, diantaranya: 

1. Mengembangkan tentang diri sendiri. 

2. Memberikan gambaran yang tepat tentang konsep waktu, ruang dan masyarakat. 

3. Membuat masyarakat mampu mengevaluasi nilai dan hasil yang telah dicapai oleh 

generasinya. 

4. Mengajarkan toleransi. 

5. Menanamkan sikap intelektual. 

6. Memperluas cakrawala intelektualitas. 

7. Mengajarkan prinsip-prinsip intelektualitas. 

8. Mengajarkan prinsip-prinsip moral. 

9. Menanamkan orientasi kemasa depan. 

10. Memberikan pelatihan mental. 

11. Melatih siswa menangani isu-isu kontroversial. 

12. Membantu mencarikan jalan keluar bagi berbagai masalah sosial dan perorangan. 

13. Memperkokoh rasa nasionalisme. 

14. Mengembangkan pemahaman internasioanal. 

15. Mengembangkan keterempilan-keterampilan yang berguna. 

(Kocchar, 2008: 27 – 37). 

Pengajaran sejarah dalam rangka menunjang Penguatan Pendidikan Karakter 

memerlukan pengenalan tentang sumber sejarah secara komprehensif kepada peserta didik. 

Bukan hanya sumber sejarah dalam arti dokumen/artefak saja namun juga proses “pengolahan” 

sumber sejarah dapat diimplementasikan dalam mendukung pendidikan karakter. Dalam 

bekerja, seorang sejarawan dituntut untuk memegang teguh prinsip-prinsip ilmiah mulai dari 

proses heuristik, kritik sumber, interpretasi, hingga historiografi. Peserta didik dapat 

mendapatkan banyak manfaat dari source criticsm (kritik sumber). Pada intinya, kritik sumber 

adalah menguji validasi sumber yang telah dihimpun (Daliman, 2012: 65). Gilbert J. Garraghan 

menyatakan bahwa kritik sumber melibatkan proses yang kompleks, menurutnya terdapat enam 

pertanyaan yang perlu “diujikan” terhadap masing-masing dan keseluruhan sumber: 

1. When was the source, written or unwritten, produced (date)? 

2. Where was it produced (localization)? 

3. By whom was it produced (authorship)? 

4. From what pre-existing material was it produced (analysis)? 

5. In what original form was it produced (integrity)? 

6. What is the evidential value of its contents (credibility)? 

(Garraghan, 1946: 168). 

Keenam langkah pengujian sumber sejarah tersebut sejatinya mengandung makna yang 

luas, tidak hanya bagi sejarawan sebagai peneliti namun juga bagi peserta didik. Pengujian 

sumber yang dilakukan sejarawan pada intinya adalah menguji kredibilitas sumber sehingga 
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diperoleh sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan akurasinya. Bagi 

peserta didik, pengenalan terhadap langkah-langkah pengujian sumber dapat membawa nilai 

guna yakni menumbuhkan sikap kritis serta membiasakan peserta didik terhadap metode-

metode ilmiah. Hal ini akan sangat berguna baik dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Peserta didik akan terbiasa menyeleksi informasi 

yang beredar di sekitar dirinya, dan hanya mengambil informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tindakan seperti ini dalam jangka panjang dan dalam 

lingkup yang lebih luas dapat mencegah peserta didik dari “mengkonsumsi” hoax dan 

mencegah terjadinya plagiarisme. 

Tahapan interpretasi atau penafsiran terhadap sumber sejarah yang telah diverifikasi juga 

mengandung makna pembelajaran yang penting bagi peserta didik. Sejak Seminar Sejarah 

Nasional 1957, para sejarawan telah sepakat bahwa penulisan sejarah Indonesia berlandaskan 

pada gagasan Indonesiasentris, artinya bahwa penulisan sejarah Indonesia haruslah 

menempatkan bangsa Indonesia sebagai titik pusat (sentral) dalam historiografi.  

Nilai guna pendidikan karakter berbasis sumber sejarah: 

1. Menumbuhkan nalar kritis  

2. Meningkatkan kecermatan peserta didik dalam menyerap dan menyeleksi informasi 

3. Mencegah penyebaran informasi palsu (hoax) 

4. Menumbuhkan nilai kebangsaan 

5. Menumbuhkan kesadaran sejarah (historical consciousness) 

6. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan peserta didik 

Apabila berkaca kepada lima nilai utama PPK, maka pengajaran sumber sejarah dapat 

menguatkan nilai-nilai tersebut. Penjelasannya sebagai berikut: 

1. Religius 

Melalui pengajaran sumber sejarah peserta didik kembali diingatkan bahwa bangsa 

Indonesia sejak masa pra-aksara telah mengembangkan sistem kepercayaan. Seiring 

kontak dagang dan budaya dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia kemudian 

mengadopsi kepercayaan-kepercayaan tertentu seperti agama Hindu, Budha, Islam, dan 

Nasrani tanpa menghilangkan identitas kebangsaan. 

2. Nasionalis 

Nasionalisme yang diajarkan melalui pengajaran sumber sejarah menampilkan suatu 

semangat bersama dari bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, serta 

berani menentang kesewenangan bangsa asing yang berupaya menjajah Indonesia. 

3. Gotong royong 

Bangsa Indonesia memiliki tradisi gotong royong dalam berbagai budaya suku bangsa. 

Prosesi adat tertentu mengharuskan keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat dari 

berbagai lapisan dan kelompok usia. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa 

memiliki diantara seluruh anggota masyarakat. Hal yang sama dapat di-“revitalisasi” 

melalui pengajaran sumber sejarah dengan penekanan kepada peserta didik terhadap 

konteks zaman. Artinya guru tidak melulu menyampaikan “apa yang terjadi di masa 

lalu” namun juga mengingatkan tentang nilai-nilai dari peristiwa masa lalu untuk 

diterapkan di masa kini dan masa mendatang sesuai dengan perkembangan dan 

tantangan zaman. 

4. Integritas 

Nilai-nilai integritas dapat ditanamkan kepada peserta didik melalui penyampaian 

perjuangan para pahlawan, baik pahlawan nasional maupun “pahlawan lokal” yang 
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dikenal di lingkungan peserta didik. Pengenalan kepada para pahlawan lokal ini 

sekaligus dapat menumbuhkan memori kolektif tentang perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan di daerah-daerah sehingga turut menguatkan nasionalisme dan patriotisme. 

Teladan terhadap integritas misalnya terdapat pada tokoh Letnan Kolonel Mochammad 

Sroedji (Komandan Brigade III Damarwulan Divisi I Jawa Timur) yang berhasil 

memimpin pasukannya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Jawa 

Timur. 

5. Mandiri 

Kemandirian harus disampaikan secara luwes dalam arti untuk mencegah “mandiri” 

disalah artikan oleh peserta didik sebagai tindakan pembenaran terhadap sikap egois. 

Pengajaran sumber sejarah dapat menampilkan contoh-contoh sikap kemandirian bangsa 

Indonesia. Misalkan suku-suku pelaut, petani, serta peristiwa seputar Perang 

Kemerdekaan yang menunjukkan kemandirian bangsa Indonesia dalam mewujudkan 

cita-cita luhur. 

PERJUANGAN LETNAN KOLONEL MOCHAMMAD SROEDJI SEBAGAI 

MODEL 

 Pengajaran sumber sejarah guna mendukung pendidikan karakter dapat dilakukan 

dengan mengangkat tema sejarah lokal yang merupakan fragmen dari sejarah nasional yang 

lebih luas. Berikut kami sajikan kisah perjuangan Letnan Kolonel Mochammad Sroedji sebagai 

model pengajaran sumber sejarah untuk mendukung Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). 

Sejarah perjuangan Letkol Sroedji dikumpulkan dari berbagai sumber, dan mengandung nilai-

nilai luhur yang dapat diteladani peserta didik. 

 Letnan Kolonel (Letkol) Mochammad Sroedji adalah Komandan Brigade 

III/Damarwulan Divisi I Jawa Timur yang memimpin perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia di wilayah Jawa Timur pada 1945 – 1949. Letkol Sroedji lahir di 

Bangkalan pada 1 Februari 1915 dari keluarga pedagang, yang kemudian memutuskan pindah 

dari Bangkalan ke Kediri. Pada masa mudanya Sroedji menunjukkan minat yang besar terhadap 

pendidikan, dimana ia menunjukkan kesenangan belajar dan bertekad ingin melanjutkan 

pendidikannya hingga tingkat sekolah menengah atas. Keinginan Sroedji untuk mendapatkan 

pendidikan menemui kendala lantaran keluarganya tergolong strata sosial-ekonomi “rendahan” 

di masa kolonial, namun dengan keuletan dan sikap pantang menyerah akhirnya Sroedji 

berhasil diterima di sekolah kejuruan Ambacht Leergang di Malang. Pada saat belajar di 

Ambacht leergang inilah semangat kebangsaannya tergugah dan kesadaran terhadap nasib 

bangsa yang terjajah timbul. 

 Pada tahun 1938 Sroedji lulus dari Ambacht Leergang dan kemudian bekerja sebagai 

mantri malaria di rumah sakit Kreongan di Jember. Meskipun ia memiliki ijazah sekolah 

menengah, namun karena bekerja di lembaga milik Belanda maka ia mendapatkan pekerjaan 

di tingkat rendah yakni sebagai mantri malaria. Namun pekerjaan ini dijalaninya juga terutama 

didasari semangat membantu sesama bangsa Indonesia yang mengalami kesulitan penyakit. 

Karirnya sebagai mantri malaria berlanjut sampai dengan tahun 1942 saat Jepang masuk dan 

berhasil mengalahkan Hindia Belanda. Tahun 1943 Jepang membuka pendaftaran calon 

prajurit sukarela Pembela Tanah Air (PETA) yang menarik perhatian Sroedji, ia pun 

meninggalkan pekerjaannya sebagai mantra dan keluarganya untuk bergabung dengan PETA. 

Alasannya bergabung dengan PETA adalah karena Sroedji memandang PETA sebagai jalan 
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untuk dapat mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia yang masih terjajah, berada di bawah 

baying-bayang hegemoni asing. Sroedji berpikiran sebagaimana para pemuka bangsa 

Indonesia, yaitu yakin bahwa suatu saat bangsa Indonesia akan meredeka juga. 

 Tahun 1944 Sroedji selesai menjalani pendidikan dasar kemiliteran di Jawa Boei 

Giyugun Kanbu Rensetai di Bogor. Ia lulus dan dilantik sebagai cudanco (komandan kompi) 

dan dikirim kembali ke Jember untuk ditempatkan di daidan (batalion) PETA di Jember. Tahun 

1945, Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II dan menyerah kepada Sekutu. 

Bangsa Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 

17 Agustus 1945. PETA kemudian dibubarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, namun 

kemudian mantan anggota PETA direorganisasi sebagai cikal bakal tentara nasional. Eks-

Cudanco Mochammad Sroedji termasuk yang memutuskan bergabung dengan Badan 

Keamanan Rakyat (BKR), lembaga yang dibentuk pemerintah yang dimaksudkan sebagai 

satuan keamanan negara. Pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah membentuk Tentara 

Keamanan Rakyat (TKR) sebagai organisasi tentara pertama Indonesia. Mochammad Sroedji 

kembali bergabungd engan TKR dan memperoleh pangkat Mayor. Pada saat ketegangan di 

kota Surabaya bulan November 1945 memuncak akibat konflik antara rakyat-pejuang dengan 

tentara Inggris, Mayor Sroedji yang memimpin Batalion Alap-Alap dikirim untuk membantu 

pertahanan kota Surabaya. Bersama-sama dengan rakyat dan pejuang lain, Mayor Sroedji dan 

Batalion Alap-Alap menghadang gerak maju pasukan Inggris di sektor Sidoarjo sampai awal 

tahun 1946. 

 Setelah selesai bertugas di front Surabaya, Mayor Sroedji kembali ke Jember untuk 

melaksanakan tugas dari pemerintah yaitu menangani para Prisoners of War (POW) alais 

tawanan perang Sekutu. Selain itu tugas-tugas penjagaan keamanan dan keteriban serta latihan-

latihan militer juga terus dilakukan. Atas dedikasinya, Mayor Mochammad Sroedji kemudian 

mendapat kepercayaan sebagai Komandan Resimen 39/Menak Koncar yang berbasis di 

Lumajang. Pada tanggal 21 Juli 1947 pasukan Belanda melakukan serangan mendadak dengan 

kode Operatie Product terhadap wilayah Republik Indonesia, dikenal sebagai Agresi Militer 

Belanda I. Mayor Sroedji sebagai komandan resimen kemudian memimpin perang dengan 

taktik gerilya, untuk mengimbangi keunggulan Belanda dari segi persenjataan. Seiring turunnya 

perintah dari markas pusat untuk membentuk komando-komando gerilya di daerah, Mayor 

Sroedji membentuk Commando Offensief Gerilya III (COG III) yang membawahi wilayah 

Lumajang. Mayor Sroedji juga bekerja sama dengan unsur pemerintah sipil untuk agar roda 

pemerintahan pro-Republik tetap berjalan. Bersama-sama dengan tokoh masyarakat Lumajang 

dan atas seijin Bupati Lumajang, Mayor Sroedji turut membentuk Volks Defensie Kabupaten 

Lumajang (VDKL) sebagai wadah pemerintahan darurat di Lumajang. 

 Awal 1948, Mayor Sroedji kembali mendapatkan mandate untuk memimpin satuan 

baru, yaitu Resimen 40/Damarwulan yang berbasis di Jember. Pangkat beliau juga dinaikkan 

satu tingkat menjadi Letnan Kolonel (Letkol). Penugasan ini merupakan ujian berat, lantaran 

terjadi sesaat setelah pemerintah Indonesia dan Belanda menyepakati Perjanjian Renville pada 

Januari 1948. Akibat Perjanjian Renville, Indonesia harus mengosongkan wilayah-wilayah 

tertentu dari kegiatan militer (demilitarized zone). Padahal untuk mempertahankan wilayah 

tersebut telah banyak jiwa rakyat dan tentara yang dikorbankan. Namun demikian Letkol 

Sroedji adalah perwira yang patuh kepada garis komando, beliau kemudian mengumpulkan 

pasukannya dan memerintahkan agar segera bersiap-siap untuk melakukan “hijrah” menuju 

wilayah Republik Indonesia yang diakui dalam Perjanjian Renville. Letkol Sroedji 
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meninggalkan keluarganya tetap di Jember agar tidak terbebani dengan urusan pribadi saat 

menjalankan tugas negara. 

 Resimen 40/ Damarwulan akhirnya berhasil melaksanakan hijrah dan kemudian 

berada di wilayah Kediri, Blitar, dan sekitarnya. Dalam kondisi serba penuh keterbatasan, 

Letkol Sroedji tetap mengawasi dan membina prajuritnya untuk tetap setia pada Republik, 

untuk tetap berlatih sebagai prajurit, dan tidak menyusahkan penduduk sekitar. Bulan 

September 1948 terjadi huru-hara akibat pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di 

Madiun. PKI dan simpatisannya melakukan terror dan pembunuhan terhadap pihak manapun 

yang mereka anggap sebagai lawan, termasuk Gubernur Jawa Timur Soerjo yang dicegat dan 

dibunuh di Ngawi dalam perjalanan pulang dari Yogyakarta. Resimen 40/Damarwulan 

kemudian mendapat tugas untuk menumpas ekor pemberontakan PKI di Blitar dan sekitarnya. 

Letkol Sroedji ditunjuk sebagai Komandan Staf Gabungan Angkatan Perang (SGAP), gugus 

tugas gabungan yang dibentuk untuk menumpas ekor pemberontakan PKI. Tugas ini cukup 

berat karena medan yang sulit serta kurangnya logistik, namun akhirnya berkat kesabaran dan 

jiwa patriotisme untuk membela keutuhan Republik, penumpasan ekor pemberontakan PKI 

berhasil dituntaskan. Setelah berhasil menyelesaikan tugas ini, Resimen 40/Damarwulan 

dikukuhkan sebagai Brigade III/Damarwulan Divisi I Jawa Timur. 

 Tanggal 19 Desember 1948 pasukan Belanda menyerang ibukota Republik Indonesia 

di Yogyakarta. Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat-pejabat penting berhasil ditangkap 

Belanda, kecuali Panglima Besar Jenderal Soedirman. Beliau memutuskan mundur dari kota 

untuk memimpin langsung “Perang Gerilya Semesta”. Kepada para komandan satuan di 

seluruh Jawa diperintahkan untuk melakukan perang gerilya sesuai dengan siasat yang telah 

ditentukan. Letkol Sroedji mendapat perintah dari Kolonel Soengkono, Panglima Divisi I Jawa 

Timur untuk melaksanakan “wingate action” (gerakan menyusup kembali ke daerah asal yang 

dulu ditinggalkan saat hijrah). Bersama dengan pasukan Brigade III/Damarwulan dan rakyat 

yang menyertai, Letkol Sroedji memimpin pasukannya bergerak meninggalkan Kediri dan 

Blitar untuk kembali ke Jember. Sepanjang perjalanan diwarnai baku tembak dengan pasukan 

Belanda maupun kesulitana pangan akibat kurangnya logistik dan musim paceklik. Saat tiba di 

Tempursari. Lumajang selatan Letkol Sroedji memerintahkan penyerbuan terhadap pos 

Belanda. Tempusari akhirnya dapat direbut, namun Belanda membalas dengan melakukan 

serangan udara terhadap Tempursari. Beruntung sebelumnya Letkol Sroedji menyadari bahwa 

Belanda akan melakukan aksi balasan, sehingga beliau memerintahkan agar Desa Tempusari 

dikosongkan. 

 Tanggal 8 Februari 1949, Letkol Sroedji dan pasukannya memasuki Desa Karang 

Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Jember. Saat akan melakukan rapat dengan unsur 

pemerintahan desa, pasukan Belanda mengepung lokasi dan menghujani posisi pasukan 

Brigade III/Damarwulan dengan tembakan. Pertempuran tidak terhindarkan lagi, Letkol Sroedji 

memimpin langsung pasukannya melawan pasukan Belanda yang jumlahnya lebih besar. 

Beliau sempat tertembak dan terluka parah, namun tetap memberikan perlawanan sampai akhir. 

Akhirnya beliau tertembak dan gugur, jenazahnya diseret oleh pasukan Belanda keliling kota 

Jember untuk memberikan peringatan kepada rakyat dan pejuang. Akhirnya, berkat inisiatif 

seorang pemuka agama dari Kreongan, jenazah Letkol Mochammad Sroedji dapat 

dikebumikan dengan layak di pemakaman umum Kreongan. 

 Dalam upaya mengumpulkan sumber-sumber sejarah tentang perjuangan Letkol 

Mochammad Sroedji, dilakukan langkah-langkah pengumpulan dan verifikasi sumber sejarah. 

Pengumpulan sumber sejarah dilakukan dengan menelusuri arsip-arsip yang memuat informasi 
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sezaman dengan masa kehidupan Letkol Sroedji, terutama pada masa Perang Kemerdekaan 

1945 – 1949. Selain itu dilakukan pula upaya komunikasi terhadap keluarga mendiang Sroedji, 

dalam hal ini penulis berhasil menghubungi Ibu Irma Devita, cucu Letkol Mochammad Sroedji 

yang sangat antusias dengan segala upaya penulisan sejarah terhadap mendiang Sroedji. Selain 

itu dilakukan pengumpulan sumber dari tulisan-tulisan yang telah ada mengenai sosok 

Mochammad Sroedji. Satu lagi yang tidak dapat diabaikan adalah hasil wawancara yang 

dilakukan rekan R.Z. Hakim kepada para mantan anak buah Mochammad Sroedji. Dari upaya-

upaya pengumpulan sumber itulah akhirnya dapat disusun laporan penelitian yang bersifat 

biografis tentang Letnan Kolonel Mochammad Sroedji. 

 Bagaimana dengan implementasi pengolahan sumber di sekolah dalam rangka 

mendukung pendidikan karakter? 

 Guru dapat mengajak siswa melakukan eksperimen pengolahan sumber dengan 

menunjukkan contoh-contoh sumber sejarah melalui perangkat ajar yang tersedia. Peserta didik 

tidak harus “dipaksa” melakukan penelitian sejarah layaknya sejarawan, namun diperkenalkan 

dengan berbagai sumber sejarah, baik tulisan maupun artefak yang dapat menggugah minat 

mereka. Dari sini kemudian ditanamkan sikap kritis kepada siswa terhada informasi-informasi 

yang mereka terima dalam kehidupan sehari-hari, hal ini sesuai dengan kaidah kritik sumber 

yang intinya adalah memastikan kredibilitas sumber. Selain itu melalui pengenalan terhadap 

sumber-sumber sejarah non-tulisan, seperti misalnya arsitektur dan kesenian, dapat ditanamkan 

rasa memiliki kepada peserta didik atas kebudayaan bangsa Indonesia. Tidak kalah penting 

adalah penekanan terhadap rasa kebangsaan, misalnya dari kisah perjuangan Letkol 

Mochammad Sroedji bahwa kemerdekaan yang dinikmati sekarang tidaklah didapat dari 

pemberian. Kemerdekaan Indonesia tidak gratis, ia diperoleh melalui perjuangan yang berat. 

Peserta didik diharapkan dapat menerima dan memahami bahwa mereka-lah pewaris 

kemerdekaan, dimana kemerdekaan harus dipelihara sampai nanti pada waktunya diwariskan 

kepada generasi selanjutnya. 

 Guru atau pihak sekolah dapat bekerja sama dnegan lembaga perguruan tinggi untuk 

membantu pengajaran sumber sejarah dalam rangka Penguatan Pendidikan Karakter. Salah satu 

tema yang baik untuk diperkenalkan kepada peserta didik adalah masa Perang Kemerdekaan, 

dimana masa-masa ini memiliki signifikasi yang besar terhadap eksistensi bangsa dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu dapat pula diperkenalkan sejarah lokal (local history) 

yang mengandung unsur-unsur kearifan lokal, sehingga diharapkan peserta didik akan merasa 

memiliki dan memandang bahwa sejarah mereka adalah sesuatu yang berharga. Sesuai dengan 

nilai utama karakter prioritas Penguatan Pendidikan Karakter yang menekankan pada 

nasionalisme, maka tepat kiranya jika peserta didik diajak menyelami nilai-nili patriotism yang 

ditunjukkan para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan di wilayahnya. Hal ini akan 

membangun kesadaran dan kebanggaan terhadap sejarah dan wilayah mereka sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari entitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

KESIMPULAN 

Pendidikan karakter bangsa merupakan solusi yang tepat dalam menghadapi era 

globalisasi dengan segala konsekuensi dan tantangannya. Penganalan terhadap diri sendiri 

sebagai individu manusia maupun sebagai mahluk sosial dan lebih-lebih sebagai bangsa 

merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Salah satu solusi yang jitu dalam 

memperkenalkan kembali budaya dan karakter bangsa adalah melalui pengajaran sejarah 
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berbasis sumber sumber sejarah. Peserta didik diperkenalkan dengan sumber sejarah berikut 

bagaimana “menangani” sumber sejarah dalam kaitannya dengan tujuan pendidikan karakter. 

Pengenalan sumber sejarah kepada peserta didik dapat membuka cakrawala berpikir yang lebih 

luas terhadap keluhuran kebudayaan bangsa Indonesia di masa lalu, baik melalui sumber tertulis 

maupun artefak dan bangunan peninggalan sejarah. Penggunaan sumber sejarah sebagai bahan 

pengajaran juga diharapkan memeprkuat memori kolektif peserta didik dan rasa 

kebangsaan/nasionalisme. Contoh kasus perjuangan Letkol Mochammad Sroedji dapat 

dijadikan model untuk menggali sumber-sumber sejarah setempat guna menghasilkan 

pengajaran sejarah yang lebih “fresh” dan memicu semangat peserta didik untuk belajar, baik 

belajar dalam arti akademis maupun juga belajar sejarah secara rekreatif.  Namun paling tidak 

dari semangat belajar sejarah setidaknya mereka sudah menanamkan pondasi dalam 

mendukung penguatan pendidikan karakter bangsa. 
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PERAN GURU PROFESIONAL DALAM MENGAJARKAN 

NILAI-NILAI KARAKTER PADA SISWA MELALUI 

PEMBELAJARAN SEJARAH 

Reni Saputri 
Pascasarjana Universitas Negeri Malang 

Abstrak: Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental 

dalam membentuk komitmen anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan 

dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Peran guru profesionalisme dalam 

mengajarkan nilai-nilai karakter pada siswa melalui pembelajaran serajah, sangat 

dibutuhkan oleh siswa karena guru yang mampu menerapkan nilai-nilai tersebut. 

Dimana guru mampu mengajarkan nilai-nilai karakter yang terdiri dari yaitu: 

Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, cintah tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat, cinta damai, peduli lingkungan, perduli sosial. Ketika guru mampu 

menerapkan dalam pembelajaran sejarah maka tujuan pembelajaran sejarah akan 

tercapai yaitu 1) sebagai media yang mampu mengembangkan potensi peserta 

didik untuk mengetahui nilai-nilai bangsa yang terus bertahan, berubah menjadi 

bangsa masa kini; 2) sebagai wahana pendidikan untuk mengembangkan disiplin 

ilmu sejarah (Hassan, 2012: 35).  

Absract: Professionalism is a term that refers to the mental attitude in shaping the 

commitment of members of a profession to always realize and improve the 

professional quality. The role of teacher professionalism in teaching the values of 

character in students through learning serajah, is needed by students because 

teachers who are able to apply these values. Where teachers are able to teach the 

values of characters consisting of: Religious, honest, tolerance, discipline, hard 

work, creative, independent, democracy, curiosity, spirit of nationality, csa 

homeland, appreciate achievement, friendly, peace loving, caring environment, 

social care. When teachers are able to apply in learning history hence the purpose 

of learning history will be achieved that is 1) as a medium that is able to develop 

the potential of learners to know the values of the nation that continues to survive, 

transformed into the nation today; 2) as an educational vehicle for developing 

historical disciplines. 

Keyword: Nilai-Nilai Karakter, Pembelajaran Sejarah, Peran Guru 

Profesionalisme. 

Pada undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional dinyatakan bahwa 

“Pendidikan nasioanal berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk wafak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggungjawab” Sayektiningsih, Sumarjoko & 

Muhibin, 2017: 230). Sedang menurut bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara 

mendefinisikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan pertumbuhan nilai moral 

yang mencakup kekuatan batin dan karakter, pikiran yang tumbuh antara satu dan lainnya saling 

berhubungan dapat memajukan kesempurnaan hidup (Elmubarok, 2008: 27). Jadi pendidikan 

merupakan salah satu faktor yang penting bagi kehidupan kita, dengan adanya pendidikan kita 

dapat mengetahui apa yang kita tahu menjadi tahu serta dari yang tidak mengerti menjadi 
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mengerti. Pendidikan juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam membentuk 

komitmen anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas 

profesionalnya. Seorang guru yang memiliki profesionalisme tinggi akan tercermin dalam sikap 

mental serta komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan kualitas profesional melalui 

berbagai cara dan strategi (Suyanto & Jihad, 2013 : 21).   

Dunia pendidikan peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat 

signifikan. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, baik di jalur 

pendidikan formal maupun informal. Oleh sebab itu dalam setiap upaya peningkatan kualitas 

pendidikan di tanah air tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan 

eksistensi guru itu sendiri. Profesionalisme tidak hanya karena faktor tuntutan dari 

perkembangan jaman tetapi pada dasarnya juga merupakan suatu keharusan bagi setiap 

individu dalam kerangka perbaikan kualitas hidup manusia.  

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian kepustakaan. 

Menurut Zed (2008: 1-2) mengatakan bahwa penelitian pustaka atau libraryresearch adalah 

memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memeroleh data penelitiannya. Dalam penelitian ini 

studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, 

jurnal ilmiah, website internet untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam 

penelitian ini. Selain itu peneliti juga mempelajari ketentuan-ketentuan perpajakan yang terkait 

dengan objek penelitian untuk memahami konteks permasalahan secara mendalam. 

HASIL PEMBAHASAN  

Pembelajaran Sejarah 

 Pembelajaran sejarah merupakan media pendidikan untuk mengenalkan kepada 

peserta didik tentang Bangsa Indonesia di masa lampau. Hassan (2012: 35) mengemukakan 

setidaknya ada dua tujuan penting dari pembelajaran sejarah yaitu 1) sebagai media yang 

mampu mengembangkan potensi peserta didik untuk mengetahui nilai-nilai bangsa yang terus 

bertahan, berubah menjadi bangsa masa kini; 2) sebagai wahana pendidikan untuk 

mengembangkan disiplin ilmu sejarah. Maka dari adanya tujuan pembelajaran sejarah peserta 

didik mengenal bangsanya dan dirinya. Serta pembelajaran sejarah mengajarkan kepada peserta 

didik untuk menjadi penerus bangsa yang mampu merubah bangsa Indonesia menjadi lebih 

baik agar tidak mengulang kesalahan yang terjadi di masa lampau dan menjadikan 

pembelajaran di masa sekarang. Seperti yang dijelaskna oleh Kunandar (2013) dalam tujuan 

pendidikan sejarah yaitu membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari 

masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap social, 

kepedulian dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa lebih baik.  

Profesionalisme Guru 

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya “a vocation in which professed 

knowledgeofsome departement of learning or scienceisused in its aplication to the affairs of 

others or in the practice of an art founded upon it” (Yusutria, 2017: 41). Profesionalisme 

merupakan status, metode, karakteristik, atau standar tertentu untuk menghasilkan dan ukuran 
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bagi kualitas karya, produk dan jasa yang dihasilkan oleh seorang yang profesional di dalam 

menjalankan tugas di bidangnya (Padmomartono & Leba, 2014: 33). 

Guru yang profesionalisme harus memiliki kriteria-kriteria tertentu yang positif karena 

guru adalah sebagai pedoma yang nanti akan ditiru atau diikuti terutama oleh murid-muridnya 

ketika mereka menjadi pengajar. Guru yang baik itu harus memenuhi tujuh kriteria sebagai 

berikut: 1) Sifat positif dalam membimbing peserta didik, 2) Pengetahuan yang mamadai dalam 

mata pelajaran yang dibina, 3) Mampu menyampaikan materi secara lengkap, 4) Mampu 

menguasai metodologi pembelajaran, 5) Mampu memberikan harapan riil terhadap peserta 

didik, 6) Mampu mereaksi kebutuhan peserta didik, dan 7) Mampu menguasi manajemen kelas 

(Yusutria, 2017: 41). 

Selain kriteria guru juga harus memiliki keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh 

setiap guru, karena akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Dalam UUGD No. 

14/2005 pasal 10 ayat 1 dan PP No. 19/2005 pasal 28 ayat 3 yaitu guru wajib memiliki 

kompetensi yang meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional dan kompetensi sosial. Penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut: 

a. Kompetensi Pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

untuk disampaikan kepada siswanya. Seperti yang tercantum dalam standar nasional 

pendidikan pasal 28 ayat 3 menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan mengelolah pembeajaran siswa yang meliputi pemahaman terhadap siswa 

perancang dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan 

siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dalam 

permendiknas no. 16 tahun 2007 tentang standar pendidik dan kependidik dikemukakan 

guru dalam pengelolaan pembelajaran siswa sekurang kurangnya meliputi: (a) 

pemahaman wawasan atau landasan kependidikan (kemampuan mengelola 

pembelajaran); (b) pemahaman terhadap siswa; (c) perancang pembelajaran); (d) 

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (e) pemanfaatan teknologi 

pembelajaran; (f) evaluasi hasil belajar; (g) pengembangan siswa. 

b. Kompetensi Kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadiaan yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi telada bagi 

siswa, dan berakhlak mulia. Sebab guru adalah sebagai pedoman yang suatu saat nanti 

akan ditiru atau dipraktekan oleh murid ketika murit tersebut menjadi seorang guru.  

c. Kompetensi Sosial merupaka kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat 

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesame pendidik, orang 

tua/ wali siswa, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini sangat terpengaru terhadap 

pendidik karena guru merupakan mahluk sosial yang meliputi hal-hal dalam sosial 

seperti (a) berkomunikasi dan bergaul secara efektif; (b) manejemen hubungan antara 

sekolah dan masyarakat; (c) ikut berperan aktif di masyarakat; (d) menjadi agen 

perubahan sosial.  

d. Kompetensi Profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai materi yang akan 

disampaikan kepada muridnya dan melalukan kegiatan mengajar dengan baik. Seperti 

yang dicantumkan dalam standar nasional pendidikan pasal 28 ayat 3 menjelaskan 

bahwa kompetensi professional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang memungkinkan membimbing siswa melalui standar kompetensi yang 

diterapkan dalam standar nasional pendidikan. Meliputi: (a) ruang lingkup kompetensi 

pendidikan; (b) memahami jenis-jenis materi pembelajaran; (c) mengurutkan materi 

pembelajaran (Mulyasa, 2014: 53-65).  
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Nilai-Nilai Karakter  

Menurut Rahman (2016: 37-38) kementerian Pendidikan nasional telah merumuskan 18 

nilai karakter yang akan ditanamkan dalam diri para siswa sebagai upaya untuk membangun 

karakter bangsa, sedang dalam buku pengembangan Pendidikan budaya dan karakter bangsa 

yang disusun kemendiknas (2010), ke-18 nilai Pendidikan karakter yang dimaksud akan dijelas 

sebagai berikut: 

No. Nilai Deskripsi 

1. Religius  Sikap dan perilaku yang patut dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap permasalahan ibadah agama lain, dan hidup 

rukun dengan memeluk agama lain. 

2. Jujur  Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3. Toleransi  Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin  Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patut pada berbagai 

ketentuan dan penentuan. 

5. Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan ipaya sungguh-sungguh dalam menghadapi 

berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya. 

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru 

dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7. Mandiri  Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokrasi  Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

9. Rasa Ingin Tahu Sikap dan tidakan yang selalu berupa untuk mengetahui lebih mendalam 

dan meluas dari suatu yang dipelajarinnya, dilihat dan didengar 

10. Semangat Kebangsaan Caraberpikir, bertindak, dan berwawasan yang menerapkan kepentingan 

bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

11. Cinta Tanah Air Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang mewujudkan kesetian, 

keperdulian dan penghargaan yang tinggi terhadap Bahasa, lingkungan 

fisik, social, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

12. Menghargai Prestasi Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi masayarakat, dan mengakui serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/komunikatif Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan 

bekerja sama dengan orang lain. 

14. Cinta Damai  Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain mersa senang 

dana man atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar Membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang 

memberikan ebajikan bagi dirinya. 

16. Perduli Lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain 

dan masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tangung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanaka tugas dan kewajibannya, 

yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan 

(alam, social, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.  

 

Ada beberapa pendapat yang mengemukan pendidikan karakter yaitu: Menurut Khan 

(2010: 2)Pendidikan karakter terbagi menjadi empat jenis yaitu pendidikan karakter berbasis 



 

Seminar Nasional “Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sejarah”           
159 

 

nilai religius, pendidikan karakter berbasis nilai budaya, pendidikan karakter berbasis 

lingkungan dan pendidikan karakter berbasis lingkungan hidup. Sedangkan menurut Suyadi 

(2013: 6), Pendidikan karakter meliputi tiga unsur pokok, yakni mengetahui kebaikan (knowing 

the good), mencintai kebaikan (desiring the good), dan melakukan kebaikan (doing the good).  

Peran guru profesionalisme dalam mengajarkan nilai-nilai karakter pada siswa melalui 

pembelajaran sejarah 

Keterampilan guru dalam proses belajar mengajar yaitu: 1) Keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran, 2) Keterampilan menjelaskan, 3) Keterampilan bertanya, 4) Keterampilan 

memberikan penguatan, 5) Keterampilan menggunakan media pelajaran, 6) Keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, 7) Keterampilan mengelola kelas, 8) Keterampilan 

mengadakan variasi dan, 9) Keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Peran guru 

bersifat multidimensional, yang mana guru menduduki peran sebagai orangtua, pendidikan atau 

pengajar, pemimpin atau manajer, produser atau pelayanan, pembimbing atau fasilitator, 

motivator atau stimulator, dan peneliti atau narasumber (Syaefudin, 2013: 55-56). 

Guru profesionalisme dalam mengajar yaitu guru memiliki andil yang sangat besar 

terhadap keberhasilan siswa di sekolah. Guru membantu perkembangan peserta didik untuk 

mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal.Peran guru dalam mengajar meliputi banyak hal 

sebagimana yang dikemukakan oleh (Adams dan Decey dalam Basic Principles of Student 

Teaching), antara lain peran guru sebagai berikut: 1) Guru Sebagai Demonstrator, 2) Guru 

sebagai Pengelola Kelas, 3) Guru Sebagai Pendidik, 4) Guru Sebagai Pengajar, 5) Guru Sebagai 

Pembimbing, 6) Guru Sebagai Pelatih, 7) Guru Sebagai Penasehat (Danil, 2009: 32). 

Tugas dan kewajiban guru yaitu melakukan interaksi aktif dengan anak didik, untuk 

itulah peran guru sangat penting dalam mendidik seperti yang disampaikan oleh Pidarta dalam 

buku guru profesional yaitu peranan guru/ pendidik antara lain: 1)sebagai manajer pendidikan 

atau pengorganisasian kurikulum; 2)sebagai fasilitator pendidikan;  3)pelaksana pendidikan; 

4)pembimbing yang supervisor; 5) penegak disiplin; 6) menjadi model perilaku yang akan 

ditiru siswa; 7)sebagai konselor; 8)menjadi penilai; 9)petugas tata usaha tentang administrasi 

kelas yang diajarnya; 10)menjadi komunikator dengan orangtua siswa dengan masyarakat; 

11)sebagai pengajar untuk meningkatkan profesi secara berkelanjutan; 12)menjadi anggota 

organisasi profesi pendidikan (Suprihatiningrum, 2016: 26-27).  

Professionalisme guru dalam mengajarkan ke-18 nilai-nilai karakter kepada siswa, 

dimana religius adalah siswa mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama dan menjauhi apa 

yang telah dilarang dalam agama. Jujur adalah pada saat siswa mampu mengerjakan tugas yang 

diberikan tanpak mencontek. Toleransi adalah siswa bisa menghargai agama satu sama lain dan 

tanpak ada perbedaan. Disiplin adalah ketika siswa mematuhi aturan-aturan yang diterpakan 

didalam sekolah seperti masuk jam 07.00 dan pulang jam 14.30, tampak melanggar aturan 

tersebut. Kerja keras adalah ketika siswa mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

guru dengan berusaha mencari jawaban sendiri tanpak minta bantu orang lain.  

Kreatif adalah ketika siswa mampu menciptakan sesuatu yang baru seperti pada saat 

siswa diberikan tugas membuat video yang kreatif. Mandiri adalah ketika siswa mampu 

menjawab soal tanpak bantuan dari guru maupun teman. Demokrasi adalah ketika siswa 

berpendapat dan sesuai dengan hak-hak dan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Rasa ingin tahu 

adalah ketika siswa mempertanyakan sesuatu pada saat mengajar misalnya guru memberikan 

tugas untuk memperhatikan gambar dan siswa diminta untuk menjelaskan gambar tersebut 

Sehingga rasa ingin tahu siswa muncul untuk mencari tahu jawaban tersebut.Semangat 

kebangsaan adalah ketika siswa diberika pelajaran sejarah, maa disitu muncul semangat untuk 
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terus mempertahankan kemerdekaan. Cintah tanah air adalah perduli terhadap apa yang 

dihasilkan oleh tanah air sendiri.  

Menghargai prestasi adalah siswa mampu menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

bangsa dan negara. Bersahabat adalah mampu bergaul tampak ada perbedaan atau rasa tidak 

suka terhadap sesama. Cinta damai adalah merasa senang terhadap sesuatu. Gemar mebaca 

adalah dalam pembelajaran sejarah dibutuh bacaan agar mampu membedakan mana yang 

benar-benar peristiwa atau hanya mitos. Peduli lingkungan adalah melindungi cakar budaya 

dan melestarikan budaya yang ada. Perduli social adalah menghargai semua perbedaan yang 

ada dalam lingkungan serta membantu masyarakat untuk masa-masa memajukan bangsa.  

Peran guru profesionalisme dalam menerapkan nilai-nilai karakter pada siswa sangat 

penting karena akan menjadi bekal mereka kelak untuk terus diingat dan diterapkan pada 

dirinya sendiri. Nilai-nilai karakter seperti yang telah dijelas di atas akan mampu 

didapatkanoleh siswa jika seorang guru terus menerus mengajarkan nilai-nilai tersebut pada 

siswa dengan melalui proses pembelajaran mengajar baik dalam lingkungan sekolah maupun 

di luar lingkungan sekolah. Pembelajaran sejarah menuntuk siswa untuk memiliki nilai-nilai 

karakter dalam dirinya, oleh karena itu peran guru sangat penting dalam menanamkan nilai-

nilai tersebut. Agar  tujuan pendidikan karakter dapat dimiliki oleh siswa. Dimana tujuan 

Pendidikan karakter yaitu memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu 

Sehingga terwujud perilaku anak, baik ketika proses sekolah maupun setelah proses sekolah, 

yang memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral karena tidak hanya berhubungan 

dengan masalah benar atau salah, tetapi penanaman kebiasaan yang baik dalam kehidupan. 

Sehingga siswa memiliki kesadaran, pemahaman, keperdulian, serta komitmen yang tinggi 

untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (Sayektiningsih, Sumarjoko & 

Muhibin, 2017: 231). 

KESIMPULAN  

Peran guru profesionalisme dalam mengajarkan nilai-nilai karakter pada siswa melalui 

pembelajaran serajah, sangat dibutuhkan oleh siswa karena guru yang mampu menerapkan 

nilai-nilai tersebut. Dimana guru mampu mengajarkan nilai-nilai karakter yang terdiri dari 

yaitu: Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cintah tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, peduli 

lingkungan, perduli sosial.  

Pada saat mengajar nilai-nilai karakter ke siswa guru profesionalisme harus 

memperhatikan nilai-nilai dalam mengajar dan aturan-aturan yang mencakup empat 

kompetensi guru profrsionalisme yaitu 1) kompetensi Pedagogik merupakan kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran untuk disampaikan kepada siswanya; 2) Kompetensi 

kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadiaan yang mantap, 

stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi telada bagi siswa, dan berakhlak mulia; 3) 

Kompetensi Sosial merupaka kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesame pendidik, orang tua/wali siswa, 

dan masyarakat sekitar; dan 4) Kompetensi Profesional adalah kemampuan guru dalam 

menguasai materi yang akan disampaikan kepada muridnya dan melalukan kegiatan mengajar 

dengan baik.  
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KEGIATAN REFLEKSI DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH 

SEBAGAI UPAYA MENGEMBANGKAN KARAKTER 

PESERTA DIDIK 

Ririk Ajeng Alfianti 
Pascasarjana Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Malang 

Abstrak: Pengembangan karakter peserta didik penting dilakukan karena karakter 

adalah nilai dasar yang membangun kepribadian seseorang dan mempengaruhi 

tindakan seseorang. Salah satu cara untuk mengembangkan karakter peserta didik 

adalah melalui pembelajaran di sekolah khususnya dalam pembelajaran sejarah. 

Materi pembelajaran sejarah yang mengandung nilai-nilai keteladanan dapat 

menjadi dasar untuk membentuk karakter peserta didik. Namun, kebanyakan guru 

masih jarang melakukan kegiatan refleksi dalam proses pembelajaran sejarah 

untuk mengaitkan makna dibalik materi pelajaran yang dipelajari. Tulisan ini 

bertujuan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya guru melakukan kegiatan 

refleksi dalam pembelajaran sejarah sehingga dapat mengembangkan karakter 

peserta didik. Kegiatan refleksi jika dilakukan secara terus menerus dan peserta 

didik dilibatkan dalam proses berpikir mencari nilai dan makna maka mereka akan 

terbiasa untuk selalu berpikir dahulu sebelum bertindak. Kebiasaan ini kemudian 

akan mempengaruhi karakter peserta didik. 

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Kegiatan Refleksi, Pembelajaran Sejarah, 

Membangun Karakter 

Abstrack: The development of the character of the student is important because 

the character is the basic value that builds the personality of the person and 

influences one's actions. One way to develop the character of student is through 

learning in the schools, especially in history learning. Historical learning 

materials that contain exemplary values can be the basic to develop student 

character. But, most teachers still rarely do reflection activities in the learning 

process of history to relate the meaning behind learning materials. This paper aims 

to explain how teachers should do reflection activities in learning history so it can 

develop the character of students. Reflection activities if done continuously and 

students are involved in the process of thinking to look for value and meaning, they 

will get used to always think first before acting. This habit will affect the character 

of the student. 

Keywords: Character Education, Reflection Activity, Historical Learning, 

Character Building 

Semakin maraknya kekerasan dan bullying yang dilakukan oleh para pelajar di Indonesia 

menandakan bahwa perlu adanya perbaikan moral dalam diri pelajar. Bahkan kekerasan yang 

mereka lakukan tidak hanya ditujukan kepada teman sebayanya namun juga kepada guru 

mereka. Terlebih lagi Indonesia sedang berada pada masa darurat narkoba yang sering 

mengincar para generasi muda. Hal ini membuat perlu dilaksanakannya pendidikan karakter 

untuk memperbaiki moral para pelajar di Indonesia karena mereka adalah aset bagi 

pembangunan dan kemajuan bangsa.  

Menurut Bialik dkk (2015: 4) character encompasses all of agency, attitudes, behaviors, 

dispositions, mindsets, personality, temperament, values” aka social & emotional skills. 

Karakter dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik 

karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang 
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lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari (Samani & 

Hariyanto, 2013: 43). 

Menurut Samani & Hariyanto (2013: 45) pendidikan karakter adalah proses pemberian 

tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam 

dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Secara sederhana, Bialik dkk (2015: 1) 

menyebutkan character education is about the acquisition and strengthening of virtues 

(qualities), values (ideals and concepts), and the capacity to make wise choices for a well – 

rounded  life and a thriving society. Tujuan pendidikan karakter dalam seting sekolah adalah 1) 

menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu 

sehingga menjadi kepribadian/kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai 

yang dikembangkan, 2) mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-

nilai yang dikembangkan oleh sekolah, dan 3) membangun koneksi yang harmoni dengan 

keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara 

bersama (Kesuma dkk, 2013: 9).  

Salah satu cara untuk mengembangkan karakter peserta didik adalah melalui 

pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Sekolah tidak hanya untuk mengembangkan 

pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotorik) peserta didik saja, melainkan juga 

untuk mengembangkan sikap (afektif) peserta didik yang dalam hal ini adalah karakter peserta 

didik. Menurut Firmansyah & Kurniawan (2017: 9) pembelajaran dapat menghubungkan 

dimensi moral dengan ranah sosial dalam keseharian siswa sebagai fondasi bagi terbentuknya 

generasi yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, Lickona (1991: 338) juga menjelaskan bahwa 

salah satu tugas utama sekolah sebagai pendidik moral adalah membantu siswa memahami 

bahwa fakta dan sikap moral dengan benar. 

 Terlebih lagi pada Kurikulum 2013 sudah terdapat Kompetensi Inti sikap spiritual dan 

Kompetensi Inti sikap sosial yang mengandung pendidikan karakter. Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 menyebutkan bahwa  

 

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual adalah “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 

yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial adalah “Menunjukkan 

perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”.  

 
Selanjutnya, Firmansyah & Kurniawan (2017: 13) menyebutkan bahwa Kurikulum 2013 

bermaksud untuk mengembangkan potensi siswa menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif 

bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat dan untuk membangun kehidupan masyarakat 

demokratis yang lebih baik. Selain itu, pelaksanaan pendidikan karakter juga ada dalam 

Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang 

menyebutkan bahwa 

 

Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan 

pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter 

peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah piker, dan olah raga dengan 
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pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai 

bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

 

Salah satu mata pelajaran yang penting dalam pembentukan karakter adalah mata 

pelajaran sejarah. Menurut Aman (2011: 56) pengetahuan masa lampau mengandung nilai-nilai 

kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kesadaran membentuk sikap, watak, dan 

kepribadian peserta didik. Dari mata pelajaran sejarah inilah, peserta didik dapat meneladani 

sikap-sikap pahlawan dan memaknai peristiwa masa lampau untuk diambil nilai-nilai 

keteladannya. 

Pengembangan karakter peserta didik dalam dunia pendidikan sebenarnya dilakukan 

disepanjang proses pembelajaran. Misalnya saja ketika guru menggunakan sebuah metode 

diskusi kelompok yang memerlukan kerja sama antar anggota kelompok untuk memecahkan 

suatu permasalahan. Pada proses diskusi kelompok tersebut, telah menunjukkan pembentukan 

karakter peserta didik untuk memiliki kompetensi sikap yaitu peduli sosial, seperti gotong 

royong, kerja sama, toleran, dan damai. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 yang menyebutkan bahwa penumbuhan dan 

pengembangan Kompetensi Sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan 

dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih 

lanjut. 

Pengembangan karakter yang dilakukan oleh guru seperti yang telah dicontohkan 

penulis diatas bisa dikatakan sebagai mengembangkan karakter peserta didik secara tidak 

langsung. Mengembangkan karakter peserta didik dalam proses pembelajaran juga bisa dengan 

cara menyampaikan nilai-nilai moral yang terkandung didalam materi pelajaran yang sedang 

dipelajari. Hal ini dapat dilakukan pada kegiatan refleksi yang biasanya dilakukan disetiap akhir 

proses pembelajaran.  

Kegiatan refleksi sangat penting dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Refleksi 

adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang 

sudah dilakukan pada masa lalu. Fungsi berpikir reflektif adalah untuk mengevaluasi 

pengetahuan atau pengalaman lama dengan pengetahuan dan pengalaman baru (Suyanto & 

Jihad, 2013: 169). Menurut Aman (2014: 32) salah satu cara untuk mengaktualisasikan nilai-

nilai kesadaran sejarah dalam pembelajaran sejarah adalah dengan usaha penanaman pada 

siswa untuk menghayati arti penting atau makna dan hakikat sejarah bagi masa kini dan masa 

yang akan datang melalui penghayatan cerita-cerita sejarah dengan refleksi arti penting sejarah. 

Melalui penyampaian makna secara terus menerus dalam pembelajaran sejarah inilah 

yang dapat digunakan guru untuk membangun karakter peserta didik. Peserta didik akan 

mengetahui baik atau buruknya suatu perbuatan dan apa konsekuensi dari perbuatan yang telah 

mereka lakukan sehingga dalam setiap tindakan yang mereka ambil akan selalu melalui proses 

berpikir. Dengan kata lain, penyampaian makna materi pelajaran akan mempengaruhi proses 

berpikir dan tindakan mereka yang lama kelamaan akan menjadi karakter dalam diri peserta 

didik. 

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya guru melakukan 

kegiatan refleksi dalam pembelajaran sejarah sehingga dapat membentuk atau mengembangkan 

karakter peserta didik. Hal ini didasari pada pengalaman penulis yang menemukan bahwa 

kegiatan refleksi pada akhir proses pembelajaran sejarah kurang dimanfaatkan oleh guru. 

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan. Studi 
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kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data 

pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2004: 3). Data dalam 

artikel ini didapat dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul artikel. 

 

PERAN GURU DALAM MENGEMBANGKAN KARAKTER PESERTA DIDIK 

Guru merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengembangkan karakter peserta 

didik di sekolah. Dalam akronim Jawa, guru berarti digugu lan ditiru yang dapat dimaknai 

sebagai seseorang yang dapat dipercaya dan dicontoh. Guru tidak hanya bertugas untuk 

mengajarkan pengetahuan saja kepada peserta didiknya, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai 

moral, kebaikan, dan etika untuk membentuk karakter peserta didik yang baik. Menurut Pidarta 

(2013: 69) guru diminta tidak hanya sekedar mengajar agar peserta didik paham dan terampil 

tentang materi yang diajarkan, melainkan materi-materi pelajaran itu hanya hanya sebagai alat 

untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.  

Berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab II Pasal 3 dijelaskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu:  

 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 
Secara tidak langsung, fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut telah 

menyebutkan tentang pendidikan karakter (membentuk watak) yang menjadi amanat dalam 

undang-undang sisdiknas. Manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab 

merupakan adalah karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik.  

Peran guru dalam membangun karakter peserta didik bisa dimulai dengan memberikan 

contoh perilaku yang baik kepada peserta didiknya. Maksudnya adalah guru harus memiliki 

kepribadian yang baik terlebih dahulu karena peserta didik cenderung akan mencontoh apa 

yang dilakukan oleh guru mereka. Jika dilihat dari landasan hukum pendidikan di Indonesia, 

hal tersebut berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Menurut Undang-

undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 menyatakan bahwa 

kompetensi guru mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi professional. 

Lebih lanjut, dijelaskan dalam Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen, bahwa: 

 

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik. Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah 

kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi 

teladan peserta didik. Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan 

penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Yang dimaksud dengan 

kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara 

efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta  didik, dan 

masyarakat sekitar.  
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Masing-masing kemampuan dari kompetensi kepribadian diatas memiliki indikator 

esensial Suyanto & Jihad (2013: 15), yaitu: 

 

Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial, yaitu bertindak sesuai 

dengan norma hukum dan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi 

dalam bertindak dan berperilaku. Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial, 

yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja 

sebagai guru. kepribadian yang arif memiliki indikator esensial, yaitu:  menampilkan 

tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan siswa, sekolah, dan masyarakat serta 

menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Kepribadian yang berwibawa 

memiliki indikator esensial, yaitu: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap 

proses dan hasil belajar siswa, perilaku yang disegani dan berakhlak mulia yang bertindak 

sesuai dengan norma agama (iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan perilaku 

yang diteladani siswa. 

 
Guru harus memberi contoh atau teladan yang baik kepada peserta didik tidak hanya di 

lingkungan sekolah melainkan juga di luar lingkungan sekolah. Sebagai contoh, jika seorang 

guru ingin mengembangkan nilai pendidikan karakter kepada peserta didik berupa nilai 

kedisiplinan, maka guru harus memberi contoh sederhana dengan tidak pernah datang terlambat 

ke sekolah maupun tidak pernah terlambat masuk ke kelas ketika jam pelajarannya dimulai. Hal 

sederhana ini perlu dilakukan guru karena jika gurunya saja datang terlambat ke sekolah/kelas, 

maka peserta didik juga akan mencontohnya, misalnya saja peserta didik akan tidak tepat waktu 

dalam mengumpulkan tugas. 

Cara lain yang bisa dilakukan guru untuk mengembangkan atau membangun karakter 

peserta didik adalah dengan menggunakan metode, strategi atau model pembelajaran. Metode, 

strategi atau model pembelajaran ini digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai karakter yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menurut Samani & Hariyanto (2013: 148) beberapa 

metode tersebut antara lain: 

1. Metode bercerita, mendongeng (telling story) 

Metode ini sebenarnya sama dengan metode ceramah. Namun menurut Samani & 

Hariyanto (2013: 148), hal yang paling penting guru harus membuat simpulan bersama 

siswa (tidak dalam kondisi terlalu formal) karakter apa saja yang diperankan para tokoh 

protagonis yang dapat ditiru oleh para siswa dan karakter para tokoh antagonis yang 

harus dihindari dan tidak ditiru para siswa. 

2. Metode diskusi dan berbagai variannya 

3. Metode simulasi (bermain peran/role playing dan sosiodrama) 

Dalam pembelajaran suatu simulasi dilakukan dengan tujuan agar peserta didik 

memperoleh keterampilan tertentu, baik yang bersifat professional maupun yang 

berguna bagi kehidupan sehari-hari. Dapat pula simulasi ditujukan untuk memperoleh 

pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip serta bertujuan untuk memecahkan suatu 

masalah yang relevan dengan pendidikan karakter. 

4. Metode atau model pembelajaran kooperatif 

Metode atau model pembelajaran kooperatif ini salah satu yang efektif untuk 

pengimplementasian pendidikan karakter. Nilai-nilai karakter yang dapat 

dikembangkan dengan metode atau model pembelajaran kooperatif adalah kerja sama, 

mandiri, terbuka, tenggang rasa, menghargai pendapat orang lain, berani berpendapat, 

santun dalam berbicara, analitis, kritis, logis, kreatif, dan dinamis. 
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Selain metode atau model pembelajaran diatas, Kesuma dkk (2013: 125) juga 

menawarkan model pembelajaran pembangunan rasional. Model pembangunan rasional 

(MPR) dinamai demikian karena fokus utama pembelajaran adalah kompetensi pembangunan 

rasional, argumentasi, atau alasan atas pilihan nilai yang dibuat anak. Menurut Hersh dkk dalam 

Kesuma dkk (2013: 129) proses pembangunan rasional dilakukan dengan memperhatikan 

beberapa proses, yaitu 1) identifikasi nilai dan klarifikasi nilai, generalisasi label/nama, 2) 

analisis konflik nilai, dan 3) pembuatan keputusan yang tepat. 

 

KEGIATAN REFLEKSI DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH UNTUK 

MENGEMBANGKAN KARAKTER PESERTA DIDIK 

Kegiatan refleksi yang biasa dilakukan pada akhir proses pembelajaran memang sering 

dilupakan oleh guru karena guru terlalu fokus untuk tujuan kognitif di bagian kegiatan inti dari 

proses pembelajaran. Pada bagian inti proses pembelajaran, guru sering hanya fokus untuk 

membahas tentang isi materi pelajaran tanpa membahas tentang nilai-nilai yang terkandung di 

dalam materi tersebut. Misalnya saja, ketika guru menggunakan model pembelajaran 

kooperatif, peserta didik terkadang hanya diminta berkelompok untuk membahas isi dari materi 

pelajaran pada hari itu kemudian mempresentasikannya tanpa mengetahui hikmah atau nilai-

nilai apa yang dapat mereka ambil setelah mempelajari materi tersebut. Kegiatan refleksi ini 

juga jarang dilakukan oleh guru karena kekurangan waktu pembelajaran akibat terlalu lama 

membahas tentang isi materi pelajaran. 

Suyanto & Jihad (2013: 169) menjelaskan bahwa, jika berpikir reflektif ini dikaitkan 

dengan pembelajaran, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Pertama, 

dalam pembelajaran di kelas, muatan pembelajaran perlu secara langsung dikaitkan dengan 

realitas kehidupan, sehingga proses berpikir reflektif pada diri siswa dapat langsung dikaitkan 

dengan pengalaman pribadinya. Kedua, sebelum guru menyampaikan materi baru, ia perlu 

mengulang pengetahuan-pengetahuan sebelumnya agar siswa diingatkan tentang adanya kaitan 

pengetahuan itu dengan pengetahuan baru.  

Kegiatan refleksi dalam proses pembelajaran tidak hanya berkaitan untuk 

menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari. Proses pembelajaran reflektif dilakukan 

melalui pengaitan materi-materi yang dibahas dalam pembelajaran dengan makna di belakang 

materi tersebut (Kesuma, dkk, 2013: 115). Guru dalam proses pembelajaran harus melakukan 

refleksi sehingga akan ditemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam materi tersebut yang 

dapat digunakan dalam kehidupan peserta didik. Proses mengaitkan materi dengan nilai-nilai 

yang terkandung didalamnya inilah yang dilakukan guru dan peserta didik dalam kegiatan 

refleksi pada proses pembelajaran.  

Kegiatan refleksi dalam pembelajaran sejarah sebenarnya tidak harus dilakukan pada 

akhir proses pembelajaran (kegiatan penutup). Refleksi dalam artian mencari nilai-nilai yang 

terkandung didalam materi yang sedang dipelajari dapat dilakukan pada bagian inti 

pembelajaran. Jadi, dalam kegiatan inti pembelajaran ini peserta didik tidak hanya diberi tugas 

untuk menganalisis suatu permasalahan tetapi juga menganalisis nilai-nilai yang terkandung 

didalam materi tersebut dan hikmah apa yang bisa diambil setelah mempelajarinya. 

Pada pembelajaran sejarah, peserta didik dapat belajar dari pengalaman dan peristiwa 

masa lalu untuk bertindak di masa depan. Melalui peristiwa sejarah, peserta didik akan berpikir 

apakah yang telah dilakukan para tokoh di masa lalu tersebut benar atau salah dan bagaimana 
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akibat dari tindakan tersebut. Melalui sejarah, peserta didik diharapkan memiliki kebijaksanaan 

dalam bertindak. Menurut Lickona (1991: 335) refleksi moral merupakan sesuatu yang penting 

untuk mengembangkan sisi kognitif dari suatu karakter – bagian penting dari moral kita sendiri 

yang mampu membantu kita membuat penilaian moral tentang sikap kita sendiri dalan lainnya. 

Bagian karakter memiliki enam sisi, yaitu: 

1. Sadar moral – melihat dimensi moral dari situasi kehidupan 

2. Memiliki pemahaman mengenai kesulurah nilai moral dengan objektif – (contoh: rasa 

hormat dan tanggung jawab) dan bagaimana mengaplikasikannya dalam situasi 

kongkret. 

3. Mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang lain. 

4. Mampu memberikan alasan dengan pertimbangan moral – memahami mengapa secara 

moral beberapa tindakan itu lebih baik dari yang lainnya. 

5. Mampu membuat keputusan moral yang sudah dipertimbangkan dengan matang – 

mempertimbangkan alternatif, konsekuensi, dan nilai moral yang dipertaruhkan. 

6. Mengenali diri sendiri – termasuk kapasitas mengkritisi diri. 

 

Lalu, bagaimana cara agar kegiatan refleksi pada pembelajaran sejarah dapat membantu 

guru untuk membangun karakter peserta didik? Untuk melakukan kegiatan refleksi yang tidak 

hanya menyimpulkan materi pelajaran saja melainkan juga menyimpulkan nilai-nilai dan 

hikmah yang bisa diambil setelah mempelajari materi tersebut perlu pemikiran yang jernih dari 

guru maupun peserta didik. Guru hendaknya lebih baik melakukan dialog dengan peserta didik 

untuk menentukan nilai-nilai yang terkandung didalam materi yang sedang dipelajari agar 

peserta didik juga ikut dalam proses berpikir menentukan benar/salah. 

Beberapa metode atau cara melakukan refleksi moral yang Penulis simpulkan menurut 

Lickona (1991) adalah sebagai berikut: 

1. Mempelajari kebajikan yang sederhana 

Maksud dari mempelajari kebajikan yang sederhana adalah guru menyajikan cerita-

cerita sederhana yang menurut Lickona (1991: 341) didesain untuk mengajari nilai moral yang 

sederhana – kejujuran, kebaikan, kesetiaan, keberanian – dengan cara yang sederhana dan 

mengesankan. Cara ini sama dengan pendapat dari Almerico (2014: 3) yang menyebutkn 

bahwa one way to bring character education into a crowded curriculum is to make it part of 

the literacy program by embedding character lessons in reading and language arts instruction 

through the vehicle of high quality children’s literature. 

Misalnya saja dalam pembelajaran sejarah adalah ketika guru mengajarkan materi 

tentang VOC yang bangkrut akibat banyaknya tindakan korupsi. Guru kemudian bisa 

mengaitkannya dengan kehidupan bangsa Indonesia di masa sekarang yang para pejabatnya 

banyak melakukan korupsi. Dari peristiwa bangkrutnya VOC tersebut peserta didik dapat 

belajar bahwa korupsi akan membawa kita pada kehancuran untuk itu perlu dimiliki sikap jujur, 

disiplin, religius, dan tanggung jawab. Guru juga bisa menggunakan buku-buku tentang 

biografi tokoh sejarah dalam pembelajaran sejarah. 

2. Klarifikasi nilai 

Menurut Lickona (1991: 346), klarifikasi nilai mencoba mempromosikan konsistensi 

tindakan nilai dengan berbagai cara. Guru-guru didorong untuk bertanya pada siswanya 

bagaimana mereka bertindak dalam nilai yang mereka pegang. Siswa-siswa membutuhkan 

bantuan untuk mengetahui manakah yang baik dan benar untuk dirinya dan orang lain. Untuk 
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membantu siswa mengevaluasi nilai, guru membutuhkan kerangka teoritis mengenai kriteria 

etika. 

3. Memperhatikan tahap perkembangan moral peserta didik 

Setiap peserta didik mungkin akan mengalami perkembangan moral yang berbeda 

meskipun berada di dalam satu kelas yang sama. Disinilah tugas guru untuk memahami tahap 

perkembangan moral peserta didiknya. Cara yang bisa dilakukan guru untuk mengatasi 

perbedaan perkembangan moral peserta didik adalah dengan melakukan diskusi dilemma. 

Menurut  Kohlberg dalam Lickona (1991: 350) bergumul dengan dilemma moral akan 

membuat anak benar-benar berpikir, bukan hanya mengatakan ‘jawaban yang benar’. dan 

mendebatkan atau mendengarkan anak yang berada pada tahap tinggi, akan menstimulasi anak 

yang berada pada tahap lebih rendah untuk merevisi pemikirannya. 

4. Diskusi dilema di ruang kelas 

Menurut Moshe Blatt dalam Lickona (1991: 352), diskusi moral pada beberapa minggu, 

jika diatur oleh guru yang mengajukan argument tingkat-tinggi akan membantu siswa 

mengembangkan alasan moral mereka. Misalnya saja ketika guru mengajarkan tentang 

peristiwa sekitar kemerdekaan Indoneisa. Peserta didik bisa diminta untuk menganalis karakter 

atau nilai-nilai yang bisa diambil dari beberapa tokoh kemerdekaan, seperti Soekarno, Moh. 

Hatta, dan tokoh-tokoh golongan tua lainnya serta tokoh-tokoh golongan muda. 

 

Melalui proses berpikir untuk menentukan makna atau nilai-nilai yang terkandung di 

dalam materi pelajaran sejarah, peserta didik akan terbiasa untuk berpikir terlebih dahulu 

sebelum bertindak. Hal tersebut sesuai dengan pengertian pendidikan karakter menurt Ratna 

Megawangi dalam Kesuma dkk (2013: 5), pendidikan karakter adalah sebuah usaha sadar untuk 

mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya 

dalam kehidupan sehari-sehari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif 

kepada lingkungannya. 

 

KESIMPULAN 

Materi pembelajaran sejarah yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keteladanan, 

kepahlawanan, dan nasionalisme dapat digunakan sebagai dasar dalam membentuk watak atau 

kepribadian peserta didik. Salah satu yang berperan dalam mengembangkan karakter peserta 

didik di dunia pendidikan adalah guru. Guru terlebih dahulu harus memiliki kepribadian yang 

baik agar setiap perilakunya dapat dijadikan teladan bagi peserta didiknya sehingga peserta 

didik akan memiliki berbagai karaker yang baik. Guru juga bisa menggunakan berbagai 

metode, strategi atau model pembelajaran yang dapat mengembangkan karakter peserta didik. 

Selain itu, guru juga tidak boleh lupa melakukan kegiatan refleksi dalam pembelajaran sejarah. 

Refleksi tidak hanya berkaitan dengan menyimpulkan materi pelajaran tetapi juga mengetahui 

nilai-nilai yang terkandung dalam materi tersebut. Cara melakukan refleksi bisa dengan cara 

mempelajari kebajikan yang sederhana, klarifikasi nilai, dan melakukan diskusi dilema moral. 

Berbagai cara kegiatan refleksi dan nilai-nilai moral yang telah dipahami oleh peserta didik 

dalam pembelajaran sejarah ini jika dilakukan secara terus menerus akan dapat 

mengembangkan atau membentuk pribadi peserta didik. 
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PAHLAWAN NASIONAL TUAN GURU HAJI MUHAMMAD 

ZAINUDDIN ABDUL MAJID SEBAGAI TAULADAN DALAM 

MATERI SEJARAH LOKAL UNTUK MENUMBUHKAN 

PENDIDIKAN KARAKTER SISWA SMA MUHAMMADIYAH 

MATARAM 

Rosada, Ahmad Afandi 
Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Muhammadiyah Mataram 

Abstrak: Pembelajaran sejarah lokal saat ini memiliki posisi yang sangat vital 

sebagai media untuk membentuk karakter bagi para peserta didik. Posisi sejarah 

lokal dalam konteks sejarah nasional merupakan bagian dari enkulutrasi dalam 

rangka nation character building. Melalui proses pelembagaan nilai-nilai warisan 

leluhur, heroisme, dan nilai-nilai ideology dijadikan sebagai alat perekat solidaritas 

bangsa. Dalam tulisan ini mencoba melihat sejauh mana proses pembelajaran 

berlangsung dan bagaimana dampak bagi siswa dengan disusupkannya materi 

mengenai Pahlawan Nasional Tuan Guru Kiyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul 

Majid sebagai tauladan terhadap pembentukan karakter peserta didik. Beberapa 

poin yang menjadi indikator yang penulis sodorkan dalam hal ini antara lain adalah, 

(1) memiliki rasa bangga terhadap bangsa, (2) peduli terhadap bangsa, (3) 

mempertahankan identitas atau jati diri sebagai bangsa Timur, (4) menerima 

kemajemukan, (5) memiliki rasa keterpautan dan rasa memiliki (sense of 

belonging). Salah satu yang menjadi kendala dalam penelitian ini adalah masih 

kurangnya literatur-literatur ataupun sumber-sumber yang terkait dengan materi 

sejarah lokal, meski di satu sisi sebenarnya peserta didik terlihat cukup antusias 

pada saat proses pembelajaran dengan menyisipkan materi Pahlawan Nasional 

Tuan Guru Kiyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai media untuk 

menumbuhkan karakter peserta didik. 

Kata Kunci: Pembelajaran, Sejarah Lokal, Pendidikan Karakter 

Efektifitas Proses pembelajaran dikelas tidak hanya guru menguasai materi kemudian 

pemilihan metode dan pendekatan yang tepat, akan tetapi pemilihan materi yang tepat sebagai 

sumber sejarah local, itulah acuan dalam memanfaatkan materi sejarah pada mata pelajaran 

sejarah. Pemilihan materi maksudnya disini adalah guru memasukkan pahlawan nasional 

daerah sendiri yang dimanfaatkan sehingga siswa tidak hanya mengenal pahlawan nasional dari 

daerah lain saja akan tetapi daerah sendiri mereka mengetahuinnya dan dijadikan sebagai idola 

atau panutan oleh siswa. 

 Pengembangan materi penting dilakukan guru agar siswa mengetahui pahlawan yang 

berasal dari daerah sendiri, akan tetapi selama ini guru hanya memberikan materi tentang 

pahlawan nasional yang sudah dinobatkan oleh pemimpin terdahulu sehingga siswa tidak 

mengetahui pahlawan daerah sendiri yang berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan pada 

zaman dahulu, memang materi tersebut penting bagi siswa akan tetapi materi tentang sejarah 

pahlawan nasioanl daerah sendiri juga penting. Tujuannya agar siswa mengetahui bahwa 

pahlawan nasional tidak hanya berada di luar daerah tetapi daerah sendiri juga termasuk 

pahlawan, sehingga siswa mampu meneladani  dan dijadikan sebagai panutan oleh siswa dan 

siswi. 
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Dengan cara mengkaji tentang pahlawan nasional maulana syiekh maka siswa bisa 

mengetahui sang tokoh sehingga bisa dijadikan sebagai idola siswa yang akan ditiru baik itu 

prilaku, akhlaq dan jasa-jasa belaiu dalam mempertahankan kemerdekan bangsa Indonesia. 

  

Berbagaimacam karakteristik siswa sehingga factor itulah yang menyebakan guru selalu 

memiliki kreatifitas untuk terus berupaya memajukan proses pembelajaran sehingga 

memudahkan siswa dalam memahami materi sejarah yang ful materi. 

METODE 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu memaparkan semua 

fenomena yang terjadi selama dalam setting penelitian. Alasan menggunakan pendekatan ini 

bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena yang terjadi, dan berusaha 

memamparkan data sebagaimana adanya tentang bagaimana Integrasi Pendidikan Karakter 

dalam Pembelajaran Sejarah Kelas XI SMU Muhammadyah di Kota Mataram 

 

b. Tempat dan Waktu penelitian 

Tempat penelitian di wilayah, SMU Muhammadyah di Kota Mataram alasan memilih 

tempat ini karena lokasi ini karena sekolah ini termasuk sekolah berbegron islamict dan sekolah 

panutan bagi sekolah-sekolah yang lain khusunya kota Mataram. Waktu penelitian dilakukan 

selama dua bulan, waktu tersebut dianggap cukup untuk  melakukan penelitian, jika ada yang 

masih kurang maka peneliti akan turun ke lapangan.  

 

c. Subjek dan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara menyeluruh tentang bagaimana Integrasi Pendidikan 

Karakter dalam Pembelajaran Sejarah Kelas XI SMU Muhammadyah di Kota Mataram. 

Tujuanya adalah untuk menggali data yang dibutuhkan dalam rumusan masalah yang telah 

dipaparkan. Subjek penelitian diambil dengan cara memilah data sesuai dengan yang 

diinginkan, untuk itulah pada penelitian ini ditekankan pada Integrasi Pendidikan Karakter 

dalam Pembelajaran Sejarah Kelas XI SMU Muhammadyah di Kota Mataram. Sedangkan 

objek penelitiannya adalah siswa kelas XI SMU Muhammadiyah, guru, kepala sekolah dan 

semua staf di lingkungan sekolah 

 

d. Teknik  dan Instrumen Pengumpulan Data 

Peneliti bertindak sebagai key instrument, karena peneliti sebagai pengumpul data yang 

utama. Key instrument kapasitasnya bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data 

di lapangan, sekaligus sebagai analisis dan pelapor hasil penelitian. Sumber data berupa 

perkataan atau perbuatan dari informan yang mengarah pada fokus penelitian. Agar 

memperlancar penelitian digunakan instrumen pendukung. Untuk pengumpulan data melalui 

teknik wawancara digunakan pedoman wawancara, untuk teknik observasi digunakan 

pedoman observasi, sedangkan untuk dokumentasi digunakan analisis dokumentasi. Adapun 

instrumen lain yang digunakan untuk mendukung pengumpulan data adalah catatan lapangan 

dan catatan observasi.  

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan buku catatan, atau alat 

perekam. Untuk memperoleh data yang akurat terlebih dahulu digunakan strategi. Strategi 
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yang digunakan dalam setting penelitian ini adalah sebagai guru mendekati terus siswa yang 

cuek, tidak pernah peduli dengan atuan dan tata tertib dan lain sebagainya. 

Untuk  mendalami  masalah  penelitian,  sehingga  memperoleh hasil yang maksimal, 

diperlukan waktu yang relatif lama. Waktu penelitian adalah bulan September sampai bulan 

November tahun 2016, tiga bulan tersebut dianggap cukup untuk menyerap informasi yang 

dikaji, maka untuk sementara dianggap selesai. Bila dikemudian hari masih ada data yang 

diperlukan, dapat berkunjung kembali ke Lapangan tersebut  untuk  melengkapinya.  Setelah  

dianggap  tuntas,  kemudian konsultasi kepada dinas sosial dan asyarakat setempat. 

Untuk memperlancar penelitian, digunakan teknik dalam mengumpulkan 

data antara lain: 

1. Observasi 

Penelitian ini menggunakan pengamatan secara langsung tentang kondisi yang terjadi 

di lapangan, baik kondisi fisik maupun prilaku yang terjadi di lapangan selama penelitian 

berlangsung. Observasi menempati posisi sentral dengan mengoptimalkan peran kemampuan 

peneliti untuk melihat objek penelitian dalam menangkap arti fenomena di lapangan, observasi 

ini dilakukan secara langsung dan partisipasif.   Observasi  yang  dilakukan  adalah bagaimana 

Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sejarah Kelas XI SMU Muhammadyah di 

Kota Mataram . Kegiatan yang paling penting adalah bagaimana guru mengintegrasikan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah 

2.  Wawancara 

Teknik wawancara bertujuan mengetahui fenomena secara mendalam sehingga akan 

mencapai data yang lebih akurat. Adapun wawancara ini  ditujukan  kepada  informan  terpilih  

dengan  pertimbangan relevansi dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk 

melengkapi data yang diperoleh ketika melakukan observasi sebagai bentuk triangulasi data. 

Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara  baik  itu  terstruktur  maupun  wawancara  

bebas. Wawancara ini ditujukan siswa SMU Kelas XI, guru, kepala sekolah, dan staf yang ada 

dilingkungan sekolah. Wawancara yang dilakukan berangsur-angsur seperti untuk mengetahui 

bagaimana guru mengintegrasikan pendidikan karakter, stertegi apa yang dilakukan agar 

memperoleh karakter yang baik, upaya apa yang dilakukan untuk mengintegrasikan pendidikan 

karakter dalam pembelajaran sejarah. 

Sebelumnya, peneliti menanyakan persoalan secara umum, kemudian dilanjutkan ke 

permasalahan yang lebih khusus. Jika responden belum menjawab lebih detail peneliti 

menanyakan kepada responden yang lain sehingga jawaban ditemukan. 

3.   Dokumentasi 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara memanfaatkan 

dokumen bahan tertulis, sehingga peneliti bisa menggunakan dokumen dengan cara 

menyelidiki buku-buku, catatan harian, dokumen, peraturan, dll. Peneliti memanfaatkan teknik 

dokumentasi  untuk  mengetahui  sejarah,  latar  belakang, perkembangan dan proses yang 

sedang dilakukan guru dalam bagaimana pemberdayaan keterbelakagan mental yang dilakukan 

oleh dinas siosial.  

 

e. Keabsahan Data 

Terdapat beberapa teknik uji keabsahan data yang dapat dilakukan dalam  penelitian  

yang  disesuaikan  dengan  kriteria  dan  teknik pemeriksaan yaitu dengan cara memperpanjang 

waktu penelitian dan menguji  dengan  teknik  triangulasi.  Teknik  triangulasi  dimaksudkan 
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untuk memperoleh derajat kepercayaan yang tinggi. Triangulasi merupakan proses 

menemukan kesimpulan dengan mengecek ulang dari berbagai sudut pandang.  

Validitas data dimaksudkan untuk membuktikan apakah hasil pengamatan yang 

diperoleh tentang manfaat menggunakan bagaimana program. Untuk mengetahui penjelasan 

yang diberikan informan tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya ada atau tidak terjadi. 

Pembuktian menggunakan cek silang data, baik antara dinas sosial dengan masyarakat di 

lapangan.  Selain  itu  dilakukan  pengkajian  kembali tentang instrumen yang digunakan, 

pertanyaan yang terkait langsung dengan penelusuran data pemeberdayaan keterbelakangan 

mental oleh dinas social 

 

f. Teknik Analisis Data 

Langkah selanjutnya, setelah data lapangan terkumpul, peneliti menganalisis data. 

Untuk menghindari kekeliruan dan penumpukan data, sehingga dapat mengakibatkan 

tereduksinya validitas dan kreadibilitas data. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan 

analisis interaktif, terdiri dari tiga alur yang berjalan secara simultan yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut (Matthew, 1992: 16) reduksi data adalah 

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,  pengabstrakan,  dan  

transformasi  data  kasar  yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Analisis dilakukan pada waktu berada di lokasi penelitian dan setelah peneliti 

meninggalkan lokasi penelitian. Data dari lapangan dianalisis dengan  cara  direduksi,  

dirangkum,  dan  difokuskan,  pada  hal  yang penting dicari, tema, dan hubungan yang sering 

terjadi, sehingga kesimpulan itu akan lebih mendasar. Jadi kesimpulan yang dibuat, harus 

selalu diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, 

kemudian dianalisis berdasarkan model analisis intreaktif yang dikembangkan oleh Miles dan 

Huberman (1992: 15-20). Ada 4 komponen  yang  dilakukan  dengan  model  ini,  yaitu  

pengumpulan, reduksi, display dan penarikan verifikasi. Dari keempat komponen ini saling  

berintreaksi  dan  membentuk  suatu  siklus  analisis  penelitian. 

1.   Pengumpulan data 

Data yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat 

dalam bentuk catatan lapangan (field notes). Catatan lapangan berisi apa yang ditemukan oleh 

informan tentang tafsiran peneliti terhadap informasi yang diberikan oleh responden. 

2.   Reduksi data 

Reduksi data diperlukan karena banyaknya data dari masing-masing informan yang 

dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian, sehingga  perlu  dibuang  atau  dikurangi.  

Reduksi  data  dilakukan dengan memilih hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, 

maka akan memberikan gambaran yang lebih tajam. 

3.   Display data 

Data yang sudah direduksi dapat disajikan dalam bentuk tabel, gambar atau  tulisan  yang  

telah  tersusun  secara  sistimatis  agar  data  bisa dikuasai dan dipahami, selanjutnya lebih 

mudah untuk ditarik kesimpulan 

4.   Verifikasi 

Penarikan kesimpulan sudah dilakukan sejak awal penelitian berlangsung. Setiap 

perolehan data dianalisis dan disimpulkan walaupun masih kabur maknanya, tetapi akan 

semakin jelas dengan semakin banyaknya data yang diperoleh untuk mendukung verifikasi.  
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Menunjukkan bahwa dalam menganalisis data, pada penelitian ini akan melalui 

beberapa proses, yaitu mulai dari pengumpulan data sesuai dengan teknik yang ditentukan. 

Selama proses pengumpulan data tersebut juga dilakukan reduksi data untuk menajamkan, 

menggolongkan,  mengarahkan,  mengorganisasi,  sehingga  dapat dibuat kesimpulan. 

Selanjutnya disajikan data dalam bentuk yang sistimatik kemudian diakhiri dengan penarikan 

kesimpulan. 

PEMBAHASAN 

a. Konsep Pendidikan Karakter.  

Karakter mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. 

Karakter meliputi sikap seperti keinginan untuk melakukan hal yang terbaik, kapasitas 

intelektual seperti berfikir kritis dan alasan moral, perilaku seperti jujur dan bertanggungjawab, 

mempertahankan prinsip-prinsip moral dalam situasi penuh ketidakadilan, kecakapan 

interpersonal dan emosional yang memungkinkan seseorang berinteraksi secara efektif dalam 

berbagai keadaan,  dan komitmen untuk berkontribusi dengan komunitas dan masyarakatnya. 

Karakter menurut Alwisol dalam Arismantoro (2008;27) diartikan sebagai gambaran tingkah 

laku  yang meninjolkan nilai-nilai benar salah, baik buruk, baik secara eksplisit maupun 

implisit.  

Pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dari identifikasi karakter yang digunakan 

sebagai pijakan. Karakter tersebut disebut sebagai karakter dasar. Pendidikan karakter tidak 

akan memiliki tujuan pasti tanpa adanya karakter dasar. Pendidikan karakter di Indonesia 

didasarkan pada 9 pilar karakter dasar diantaranya: 

1. Cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya. 

2. Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri 

3. Jujur 

4. Hormat dan santun 

5. Kasih sayang, peduli, dan kerjasama 

6. Percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah 

7. Keadilan dan kepemimpinan 

8. Baik dan rendah hati 

9. Toleransi, cinta damai, dan persatuan. 

Tujuan pendidikan karakter adalah mendorong lahirnya siswa-siswi yang baik. Begitu 

tumbuh dalam karakter yang baik, siswa siswi akan tumbuh dengan kapasitas dan komitmenya 

untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar, dan 

cendrung memiliki tujuan hidup. Pendidikan karakter yang efektif, ditemukan dalam 

lingkungan sekolah yang memungkinkan semua peserta didik menunjukkan potensi mereka 

untuk mencapai tujuan yang sangat penting. Masyarakat membentuk karakter melalui pendidik 

dan orang tua agar anak bersedia bertingkah laku seperti yang dikehendaki masyarakat. 

b. Upaya yang dilakukan untuk membentuk karakter siswa  

- Memiliki rasa bangga terhadap bangsa. 

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan selama proses pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan biograi Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, secara 

keseluruhan siswa merasa antusias dan bangga dengan perjuangan yang dilakukan oleh 

para pahlawan pejuang kemerdekaan, terutama perjuangan yang dilakukan oleh Tuan 

Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Hal tersebut tercermin lewat proses tanya 
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jawab yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung dimana siswa banyak yang 

mengajukan pertanyaan kepada guru tentang apa dan bagaimana bentuk atau wujud 

perlawanan yang dilakuakn oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. 

Proses pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan biograi Tuan Guru Kiyai 

Muhammad Zainuddin Abdul Majid, juga telah membangkitkan gairah dan 

semangat belajar siswa, terutama sekali dalam rangka mencari dan menggali 

informasi tentang kelokalan mereka. Perjuangan heroik yang dilakukan oleh tokoh 

lokal Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menjadi kebanggaan 

tersendiri bagi siswa di SMA Muhammadiyah Mataram. Mereka terlihat begitu 

antusias untuk mencari informasi atau literatur yang lebih banyak lagi, tidak hanya 

dari buku saja melainkan juga dari media internet atau dokumen-dokumen yang 

terkait dengan tokoh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. 

- Peduli terhadap nasib bangsa. 

Proses interaksi antara guru dan siswa atau antara siswa dengan guru selama proses 

pembelajaran dengan menafaatkan biografi Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul 

Majid juga telah membuka pola pikir siswa. Hal tersebut tergambar dari beberapa 

pertanyaan siswa kepada guru tentang bagaimana bentuk penghormatan warga negara 

terutama siswa kepada para pejuang kemerdekaan dengan mengacu pada kondisi bangsa 

saat ini yang dianggap sudah sangat jauh dari semangat para pejuang kemerdekaan, 

misalnya saja dalam proses tanya jawab tersebut ada siswa yang menanyakn masalah 

korupsi yang justru seolah-olah semakin parah. 

Dari beberapa pertanyaan-pertanyaan siswa tersebut tergambar bagaimana wujud 

kepedulian siswa terhadap kondisi bangsa saat ini. Dan hal tersebut tentu saja 

menjadi poin tersendiri bagi guru terutama sekali bagi para siswa untuk 

mengembangkan dan menerapkan sikap kepedulian tersebut, paling tidak dengan 

mereka rajin belajar dan selalu berpandangan global, maka diharapkan kelak 

mereka bisa terus mempertahankan dan melestarikan budaya bangsa, terutama 

sekali menghormati jasa-jasa para pahlawan. 

- Mempertahankan identitas atau jati diri sebagai bangsa timur. 

Pembelajaran sejarah lokal dengan memanfaatkan biografi Tuan Guru Haji Muhammad 

Zainuddin Abdul Majid di Madrasah Aliyah Nahdlatul Wathan Senyiur, selain berdampak 

terhadap meningkatnya aktifitas siswa di dalam kelas dan sikap kritis yang ditunjukkan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung, juga berdampak pada sikap dan 

kepribadian siswa. Sikap hormat yang ditunjukkan siswa terhadap guru yang senantiasa 

selalu mengucapkan salam saat bertemu dengan guru mereka, sesuai hasil dari 

pengamatan siswa juga menjadi poin tersendiri dari hasil pembelajaran dengan materi 

lokalitas disekitar lingkungan siswa berada. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan, secara 

umum siswa di SMA Muhammadiyah Mataram, terutama di kelas XI IPS 

menunjukkan bahwa mereka cenderung lebih mengedepankan sikap dan etika 

terhadap guru, hal tersebut tercermin lewat pembelajaran. Selama proses 

pembelajaran berlangsung, siswa terus mengikuti dengan seksama tanpa 

mengganggu proses pembelajaran. Setiap apa yang diinstruksikan oleh guru, 

mereka selalu mengikuti dan menjalankannya dengan serius. Sikap hormat dan 
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patuh ini selaras dengan adat istiadat maupun budaya bangsa Indonesia yang 

menjunjung tinggi sikap saling menghormati. 

- Menghargai orang lain (terutama para pahlawan) 

Berdasarkan pengamatan penulis, selama proses pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan biografi Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, siswa selalu 

mengikuti dengan serius. Ketika proses tanya jawab berlangsung antara siswa dengan 

guru, maka siswa yang lain tidak pernah mengganggu atau memotong pembicaraan. Sikap 

ini tentu harus diapresiasi sebab secara alamiah siswa sudah menunjukkan bagaimana cara 

yang paling tepat untuk saling menghargai baik menghargai guru maupun saling 

menghargai antar sesama siswa.  

Terhadap para pahlawan, berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang 

penulis lakukan tercermin lewat upacara bendera yang dilakukan secara rutin tiap 

hari senin. Pada saat upacara bendera berlangsung, tampak para siswa mengikuti 

secara khidmat dan serius. Sementara di dalam ruang kelas, wujud sikap 

penghormatan terhadap para pahlawan kemerdekaan tercermin lewat 

pembelajaran sejarah yang mereka ikuti dengan sungguh-sungguh. Selain itu, 

sebagai bentuk penghargaan siswa terhadap para pahlawan kemerdekaan, mereka 

juga memajang foto-foto pahlawan dihampir setiap didnding ruang kelas yang ada 

di SMA Muhammadiyah Mataram. 

- Memiliki motivasi yang tinggi dalam menuntut ilmu 

Sikap dan motivasi tinggi dalam menuntut ilmu tercermin dalam bentuk kesungguhan 

mereka dalam mengikuti proses belajar mengajar. Ketika para siswa diberikan tugas oleh 

guru, mereka selalu mengerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh. Hal lain yang 

menurut peneliti berdasarkan hasil pengamatan adalah dalam setiap pertemuan selama 

pembelajaran sejarah berlangsung, seluruh siswa selalu hadir dan tidak pernah ada yang 

tidak masuk. Secara eksplisit hal tersebut telah menunjukkan bentuk sikap dan tekad siswa 

yang kuat dalam menuntut ilmu.  

Niat para siswa yang rata-rata ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi 

dari bangku sekolah tempat mereka belajar sekarang menjadi salah satu cermin 

bahwa para siswa sudah berfikir jauh kedepan. Sosok Tuan Guru Haji Muhammad 

Zainuddin Abdul majid yang tidak hanya berjuang melawan penajajahan Belanda 

dan Jepang, melainkan juga berjuang untuk memberantas buta huruf dengan 

mendirikan pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, diakui 

oleh siswa menjadi inspirasi bagi mereka untuk terus giat belajar dan berusaha 

meraih cita-citanya.  

 

KESIMPULAN 

Hasil pembelajaran menunjukkan adanya peningkatan terhadap pemahaman mengenai 

sejarah local tentang perjuangan Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai 

upaya untuk menumbuhkan pendidikan karakter siswa SMA Muhammadiyah Mataram. 

Pembelajaran seajarah local tentang nilai nasionalisme dalam perjuangan Tuan Guru haji 

Muahmmad Zainuddin Abdul Majid dalam melawan penjajah menjadi salah satu faktor yang 

mampu membuat peserta didik menunjukkan sifat semangat kebangsaan pada saat 

pembelajaran, semangat nasionalisme peserta didik ditunjukkan dengan keaktifan dalam proses 
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Tanya jawab, mengikuti pembelajaran sampai materi tuntas dijelaskan, tidak mengganggu 

jalannya pembelajaran, datang tepat waktu dan antusiasme peserta didik ditunjukkan dengan 

menjaga kebersihan sebelum pelajaran dimulai, mengikuti kegiatan upacara bendera, rajin 

masuk sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, membuat tempat sampah, dan terlibat 

dalam kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler sebagai wahana untuk membangun semangat 

nasionalisme peserta didik. 

Meningkatnya aktifitas siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan materi 

sejarah local memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan karakter peserta didik. Peneliti 

melihat ada sikap kritis dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya mulai terbangun selama 

proses pembelajaran berlangsung. Cakrawala pemikiran peserta didik tentang tokoh lokal 

pahlawan kemerdekaan tidak lagi terfokus pada sosok pahlawan yang selama ini mereka baca 

mereka ketahui lewat buku teks saja. Lewat pembelajaran sejarah lokal, peserta didik dituntut 

untuk berfikir kritis dan berparadigma luas serta mereka tidak lagi mengandalkan pengetahuan 

yang mereka dapat hanya lewat bangku sekolah saja. 
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URGENSI KAJIAN KESULTANAN BIMA MASA SULTAN 

IBRAHIM PASCA PERANG NGALI DI BIMA 

Sukarddin, Akhmad Arif Musadad, Suryo Ediyono 
FKIP Pascasarjana Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret 

Abstrak: Perang Ngali terjadi pada tahun 1908-1909 karena penduduk desa 

menolak adanya pungutan berbagai pajak yang dirasakan sebagai membebani 

rakyat pada umumnya yang bermata pencarian pokok sebagai petani. Tetapi selain 

alasan bahwa pajak memberatkan, dalam pandang masyarakat Ngali yang pada 

masa itu sudah dikenal sebagai penganut agama Islam yang taat “fanatik” mereka 

tidak relah diperintah oleh pemerintah kolonial Belanda. Dorongan utama 

terjadinya perang melawan pemerintah kolonial Belanda demi menjaga kesucian 

agama Islam dan mempertahankan martabat dan harga diri sebagai umat Islam. 

Oleh karena ini penulis mencoba menguraikan bagaimana perlawanan masyarakat 

Ngali terhadap pemerintah kolonial Belanda. 

Kata Kunci: Kesultanan Bima, Sultan Ibrahim, Perang Ngali. 

Abstract: Ngali war occurred in 1908-1909 because villagers rejected the 

existence of various taxes that felt as a burden to the people in general who sought 

the basic search as a farmer. But besides the reason that the tax is burdensome, in 

the view of Ngali society which at that time was known as adherent of Islam 

followers who are "fanatic" they are not relah ruled by Dutch colonial government. 

The main thrust of the war against the Dutch colonial government in order to 

maintain the sanctity of Islam and maintain dignity and self-esteem as Muslims. 

Because of this the author tries to describe how the resistance Ngali society against 

the Dutch colonial government. 

Keywords: Sultanate of Bima, Sultan Ibrahim, War of Ngali. 

Bima pernah mengalami kekosongan kesultanan, yaitu setelah meninggalnya Sultan Abdul 

Aziz sebagai sultan Bima yang kesebelas, karena putra mahkota Ibrahim belum dewasa. Maka 

yang mengendalikan roda pemerintahan untuk sementara waktu adalah “Rumah Bicara” M. 

Ya’cub. Beliau tidak lama menjabat sebagai sultan, putra mahkota Ibrahim beranjak besar. 

Maka naiklah tahta Sultan Ibrahim sebagai sultan Bima yang keduabelas. Ia dinobat sebagai 

sultan pada tahun 1881dengan aman dan tertib. 

Pada saat akhir Sultan Ibrahim memerintah, Belanda mulai secara langsung menguasai 

kesultanan Bima. Sebagaimana diuraikan bahwa pada masa Sultan Ismail sebagai sultan Bima 

kesembilan, Belanda berusaha menghasut orang-orang Manggarai untuk mengusir orang-orang 

Bima di daerah tersebut. Dengan melihat luasnya pengaruh kesultanan Bima. Maka belanda 

mengambil kesempatan ketika terjadi perselisihan antara Bima dengan daerah-daerah 

taklukannya, terutama di (NTT) Nusa Tenggar Timur. Daerah-daerah ini sudah lama diincar 

oleh Belanda sehingga dijadikan alasan untuk membantu manggarai. Belanda pun berhasil 

dalam politik hasutan ini. (M. Fachrir Rachman. MA, 2009; 132) 

Maka pada tahun 1908 Belanda memaksa sultan Ibrahim untuk menandatangani suatu 

perjanjian yang disebut kontrak politik panjang (long contrac) yang sudah disiapkan oleh 

Belanda. perjanjian tersebut terdiri dari 16 pasal, pasal yang harus ditandatangani oleh sultan 

Ibrahim. Di antara isi perjanjian yang ditandatangani itu ialah: (1) Sultan Bima mengakui, 

bahwa kesultanan Bima merupakan bagian dari Hindia Belanda baik laut, darat dan memakai 
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bendera Belanda; (2) Sultan Bima berjanji senantiasa tidak bekerjasama dengan bangsa kulit 

putih lain; (3) Apabila Gubernur Belanda menghadapi perang, maka sultan Bima bala bantuan; 

(4) Sultan Bima berjanji tidak akan menyerahkan wilayah kesultanan Bima kepada bangsa kulit 

putih lain kecuali Belanda (M. Fachrir Rachman. MA, 2009; 133). Pada saat yang sama pula 

Belanda memaksa kerajaan Dompu di bawa kesultanan Bima dan Sumbawa untuk 

menandatangani kontrak politik panjang, ini berarti berkuasalah Belanda di daerah-daerah 

tersebut. 

Sekalipun Belanda merampas kemerdekaan Bima, dan sultan terpaksa menandatangani 

politik kontrak panjang tersebut, namun tidak berarti rakyat Bima menerima begitu saja isi 

perjanjian itu. Dapat dikata hanya simbolis saja. Rakyat Bima yang terkenal “fanatic” terhadap 

agama amat membenci Belanda, bahkan dalam bahasa rakyat yang lebih populer dengan 

sebutan “Dou Kafir” (Orang Kafir) terhadap Belanda. Sebagai peraturan Belanda yang 

dilaksanakan dengan terpaksa oleh Sultan Ibrahim ditolak oleh masyarakat, rakyat tetap 

memberontak karena tidak setuju dengan adanya perjanjian tersebut dan didorong oleh jiwa 

keagamaan yang kuat. Perhatian Sultan Ibrahim terhadp perkembangan agama tetap 

dicurahkan, terutama dalam memeriahkan hari-hari besar Islam yang merupakan perayaan yang 

secara estafe tetap dilaksanakan dalam kesultanan Bima. Apalagi dalam perjanjian yang 

ditandatanggani tersebut pada pasal 3 disebut bahwa pemerintahan Hindia Belanda tetap 

menghormati perayaan-perayaan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, hari raya Idul Fitri, dan 

Idul Adhar. 

Penelitian ini, mengunakan jenis penelitian historis. Louis Gotschalk (1986:34) 

Langkah-langkah dalam peneilitian sejarah sebagai berikut: Heuristik, Kritik, Interpretasi, 

Historiografi. Penulisan ini bersifat studi kepustakaan dalam memperoleh sumber informasi 

dapat melalui sumber antara lain; penulisan berupa buku, laporan penulisan, jurnal, maupun 

dokumen. Menurut klasifikasi sumber sejarah dibedakan menjadi dua yaitu; sumber primer dan 

sumber sekunder. 

PEMBAHASAN DAN HASIL 

Ngali adalah sebuah desa yang berada di sebelah selatan kota Bima tepatnya adalah di 

distrik Belo. Ngali merupakan sebuah desa yang berada di tengah pergunungan. Ngali pada 

waktu itu merupakan sebuah kampung yang dipimpin oleh seorang Galarang. Di sebelah timur 

desa tersebut terdapat gunung Kabuju dan terdapat satu pohon besar. Di sebelah selatan terdapat 

gunung Tonggondoa. Di sebelah utara agak ke timur terdapat gunung yang berbatasan langsung 

dengan Monta atau Tolo Monta (Syarifuddin Jurdin, 2006:211). 

Posisi desa yang diapit oleh gunung semacam di atas, tentu akan berimplikasi pada 

pembentukan watak. Posisi tersebut membentuk suatu masyarakat yang cenderung tertutup. 

Meski muncul penilaian demikian, desa Ngali merupakan suatu wilayah yang memiliki 

pengaruh besar dalam masyarakat Bima. Dari dekat, masyarakat desa ini kelihatan cukup 

terbuka warganya ramah dan sopan, tetapi kalau dilihat dari sudut desanya tampak tertutup. 

Jika dilacak lebih lanjut, desa Ngali telah dihuni oleh manusia sebelum kesultanan Bima 

terbentuk yang dikenal dengan Ncuhi atau Dalu. Bukti dari hal tersebut adalah bahwa antara 

Ngali dan Renda terdapat suatu prasasti yang dikenal dengan Wadu Nocu (batu lesung). Bukti 

ini sulit terbantah karena sejarah kebudayaan masyarakat Bima tetap memasukkan Wadu Nocu 

(batu lesung) sebagai bukti sejarah bahwa masyarakat telah ada sebelum Bima terbentuk. Bukti 
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lain dengan adanya Wadu Tunti (batu tulis) dan Wadu Pa’a (batu pahat) di sebelah utara desa 

Ngali. 

Masyarakat Ngali yang hidup lebih dekat dengan Wadu Nocu (batu lesung) bersama 

dengan masyarakat Renda telah ada sebelum berdirinya Kesultanan Bima. Sejarah yang paling 

dikenal luas tentang masyarakat Ngali adalah ketika masyarakat Ngali memberikan perlawanan 

terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pada waktu itu Galarang Ngali Salasa Ompu Kapa’a 

bersama dengan Galarang Rasa Nggaro, Kala Donggo, Bolo juga menyatakan tekad untuk 

melawan pemerintah kolonial Belanda. Kaum penjajah telah menaklukkan kekuatan kesultanan 

Bima yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Ibrahim tetapi sebagian rakyat Bima terutama tiga 

desa yang digerakkan oleh Ngali memberikan perlawanan yang hebat atas keinginan Belanda 

untuk menarik pajak hasil bumi rakyat Bima. Semangat yang digelorakan oleh rakyat Ngali 

adalah melawan “Dou Kafir” (orang kafir) penjajah dengan mengumandangkan takbir di 

mesjid raya Ngali. 

Jalannya Perang Ngali 

Melihat perjuangan rakyat Ngali, sulatan berada dalam posisi serba sulit. Beliua sadar 

bahwa apa yang dilakukan oleh para bangsawan, ulama dan tokoh rakyat bersama masyarakat 

adalah suatu perjuangan (M. Hillir Ismail, 2004: 148) tetapi Sultan Ibrahim tetap mendukung 

apa yang dilakukan oleh masyarakat Bima walaupun posisinya serba sulit. Sultan Ibrahim 

mengadakan rapat di Palibelo dan Pali Pena antara dengan Galarang yang terdapat di Kejenelian 

Kesultanan Bima, berdasarkan hasil rapat tersebut, maka mereka membulatkan tekad melawan 

pemerintah kolonial Belanda. Melihat situasi inilah maka Galarang Salasa Ompu Kapa’a, 

ulama, pemuka masyarakat dan golongan bangsawan melakukan musyawarah bersama yang 

diadakan di mesjid raya desa Ngali. Pertemuan ini membicarakan berbagai resiko yang telah 

diambil untuk menghadapi kekuatan Belanda yang mungkin akan menyerang mereka dari utara 

dan barat. Tokoh-tokoh tersebut melakukan penggalangan kekuatan massa diberbagai desa 

sehingga terkumpulah beribu-ribu orang yang siap melawan Belanda. Massa tersebut bukan 

saja berasal dari desa Ngali tetapi dari desa-desa lain dalam Kejenelian Belo, antara lain dari 

desa Renda, Roi, Roka, Ncera dan Lido (Achad Djakariah, 1991:50). 

Salah satu tokoh Perang Ngali adalah Abbas Daeng Manasa, yang berperan sebagai 

panglima perang dan dibantu oleh para ulama-ulama yang tidak mau tunduk kepada “Dou 

Kafir” (orang kafir). Ulama-ulama yang merupakan anggota pasukan Perang Ngali ialah: Hadji 

Said, Hadji Yasin dan Syekh Bagdad (keturunan Arab). Para ulama menyerukan kepada rakyat 

agar serentak melawan orang kafir. Menurut mereka orang Islam haram tunduk kepada orang 

kafir. Di dalam buku Sunda kecil dengan jelas menguraikan Perang Ngali sebagai berikut: 

 

Rakyat menganggap “haram” menerima dan tunduk di bawah perintah orang kafir. Dalam 

tahun ini timbullah pemberontakan di daerah Kesultanan Bima dibawah pimpinan seorang 

keturunan bangsawan. Pemberontakan ini dikenal dengan nama “Perang Ngali”. Pelopor 

itu adalah bernama Abbas, putra Abubakar Daeng Manasa, lahir dan diam di kampung 

Nata distrik Belo. (Hilir Ismail, M, 1975:55-56). 

 

Setelah massa tersebut berkumpul di Masjid Raya Ngali, maka pemimpin Perang Ngali 

dan para ulama memberikan penjelasan kepada rakyat Bima bahwa perang melawan 

pemerintah kolonial Belanda atau “Dou Kafir” (orang kafir) penjajah itu hukumnya wajib 

dalam ajaran Islam. Bila melalui Jihad Fii Sabilillah. Para tokoh-tokoh Perang Ngali di atas 

bersama-sama memimpin massa untuk melakukan takbir dan tahlil sebagai tanda dimulainya 

perang sabil melawan imperialisme Belanda. Massa tersebut mengelilingi desa dengan suara 
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takbir sambil membawa bendera putih sebagai lambang kesucian. Ayat Al-Qur’an digemakan, 

sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW melawan kaum kafir Mekkah pada waktu itu 

dikisahkan kembali. 

Selama tiga hari tiga malam mereka mengadakan takbir keliling desa sebagai tanda 

dimulainya perang sabil melawan pemerintah kolonial Belanda. Takbir dan tahlil inilah mereka 

gunakan membangkitkan semangat rakyat dengan semboyan menerima Belanda berarti dijajah, 

dijajah Belanda berarti kafir, berperang dengan kafir berarti sabil. Mereka semua bertekad 

untuk mati syahid di jalan Allah (Pemerintah, 1978/1979:44). 

Melihat situasi di atas, Sultan Ibrahim mengirim utusan untuk menyampaikan berita 

bahwa pemerintah Belanda akan menyerang mereka. Mendengar berita tersebut, bukan 

ketakutan diperlihatkan oleh massa, melainkan bersiap-siap menunggu serangan dari pasukan 

Belanda. Pada saat inilah massa di Ngali tengah mempersenjatai dirinya dengan senjata tajam 

seperti tombak, keris, pedang, dan benda tajam lainnya serta ada beberapa pucuk senjata 

sederhana lainnya. 

Seiring dengan perkembangan dan persiapan perang di desa Ngali, pemerintah Belanda 

merealisasikan politik adu domba di kesultanan Bima dengan membentuk pasukan domestik 

atau pasukan kerajaan yang akan menghukum rakyat Ngali berani melawan Sultan Ibrahim. 

Pasukan tersebut dibentuk dengan dalih menegakkan wibawa sultan. Walaupun tujuan akhirnya 

untuk kepentingan Belanda karena melalui mereka Belanda dapat  mengetahui besarnya 

kekuatan laskar rakyat Ngali (Abdullah Tayib, 1995:263). 

Berakhir Perang Ngali 

Perlawanan rakyat Ngali dapat dipatahkan oleh Belanda dengan tipu muslihat dan siasat 

kotor yaitu dengan memperalat Sultan Ibrahim. Perang Ngali telah berakhir dengan 

kemenangan di tangan serdadu Belanda, sehingga cita-cita Belanda yang dituangkan dalam 

perjanjian Lange Contract (kontrak panja) bisa mulai direalisasikan di kesultanan Bima (Yusuf 

Dzakariah, 1995:30) dengan kemenangan tersebut, serdadu Belanda sangat bahagia terutama 

Gubernur Jenderalnya di Batavia yang menerima berita kemenangan tersebut, bahwa pada 

tanggal 20 Januari 1909 kesultanan Bima telah ditaklukkan. Pada tanggal 21 Januari 1909 pihak 

Belanda merayakan kemenangan tersebut dengan meletuskan meriam 25 kali. Kemenangan 

tersebut menjadi sebuah kemenangan yang sangat menguntungkan pihak Belanda (Syarifuddin 

Jurdin, 2006:218). 

Setelah Perang Ngali di Kesultanan Bima berakhir, maka para pemimpin Perang Ngali 

yang masih hidup, antara lain Haji Muhammad Said Abu Talu dan Haji Yasin ditangkap oleh 

serdadu Belanda dan dihadapkan kepada Sultan. Mereka ini masing-masing dihukum 

membayar denda 70 ekor kerbau jantan. Jika ditinjau dari ketentuan yang berlaku di kesultanan 

Bima, seorang yang melakukan pembangkangan terhadap pemerintah akan dihukum mati atau 

hukuman buang seumur hidup. Dalam kenyataannya ketentuan hukum tersebut tidak 

diberlakukan terhadap para tokoh yang terlibat dalam perang melawan Belanda. Sultan 

menganggap bahwa perlawanan rakyat di Ngali bukan melawan Kesultanan Bima, tetapi 

melawan pemerintah kolonial Belanda (Hilir Ismail, 1989:152). 

Perlawanan rakyat tersebut tetap memberikan beban kepada rakyat yaitu pajak dan kerja 

rodi. Selain itu, dikeluarkan juga keputusan bahwa tokoh Perang Ngali tidak diperkenankan 

tinggal di desa-desa lagi, untuk mencegah terjadi perlawanan yang serupa di kemudian hari. 

Mereka ini harus tinggal disekeliling Sultan. Bagi rakyat Bima meskipun perlawanan dapat 

ditindas dengan kejam, namun hal itu tidak menimbulkan penyesalan dan ketakutan malah 

merasa bangga terhadap Negara Bima (dulu) dan agama yang mereka cintai.  
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Dampak Perang Ngali dalam Bidang Politik 

      Berakhirnya Perang Ngali menjadi awal berdirinya pemerintah kolonial Belanda di 

wilayah kesultanan Bima. Pemerintah yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di 

kesultanan Bima adalah Zelbestuur.  Zelbestuur merupakan pemerintah tidak langsung yang 

diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan cara memberikan hak otonom kepada 

Sultan Bima, namun tetap di bawah pengawasan pemerintah Belanda (Pemerintah, 

1977/1978:141) 

Cengkraman kekuasaan pemerintah kolonial Belanda mulai diangkat kepermukaan 

setelah mereka mendapat kemenangan atas gerakan perlawanan rakyat Ngali di sebuah desa di 

kesultanan Bima. Sejak saat itu pula Belanda mulai menerapkan konsep politik pemerintah 

kolonialnya dalam pemerintah kesultanan Bima. Pelaksanaan sistem pemerintah kolonial 

membawa akibat bagi perubahan organisasi pemerintah Kesultanan Bima. Perubahan 

dilakukan dengan mengurangi dan menghilangkan kekuasaan serta kewenangan tertentu dari 

perangkat hukum pemerintah di kesultanan Bima (Abdullah Tayeb, 1995:276). 

Adapun struktur-struktur pemerintahan dan tata hukum yang diubah dan diatur oleh 

pemerintah Belanda, sebagai berikut: (1). Komponen Majelis Hadat yang beranggotakan 12 

orang dikurangi hingga menjadi dua orang saja, yaitu Sultan dan Ruma Bicara; (2). Kekuasaan 

Majelis Hadat dipersempit hanya mengurusi badan peradilan kerajaan yang berpedoman pada 

hukum Hindia Belanda; (3). Kekuasaan Majelis Tureli sebagai badan harian pemerintahan 

Kesultanan ditekan sedemikian rupa hingga mencapai titik pembekuan perangkatnya dan 

diganti dengan Dewan Pemerintahan Belanda (Lid Bestuur); (4). Majelis Mahkamah Syar’iyah 

dihapus dan diganti dengan peradilan Hindia Belanda (Landraad), tujuannya untuk 

menghalangi orang Bima akrab dengan pelaksanaan hukum Islam, dan berusaha 

menghilangkan sendi-sendi hukum Islam dalam kehidupan pemerintah Kesultanan Bima. 

Dalam struktur birokrasi wibawa Sultan Bima disamakan dengan pemimpin kepala 

kejenelian atau distrik lainnya. Berdasakan struktur tersebut Bima dibagi menjadi lima distrik, 

yaitu: Distrik Rasanae, Distrik Sape, Distrik Bolo, Distrik Belo dan Distrik Donggo. Dalam 

menjalankan kewajiban pemerintahan bestur di masing-masing distrik di Kesultanan Bima 

diserahkan tanggung jawab kepada Jeneli (Hopdistrik) dan pembantu onderdistrik serta 

galarang-galarang dan kepala kampung.   

Dampak Perang Ngali dalam Bidang Sosial, Ekonomi 

Perang Ngali telah merenggut jiwa terbaik desa pada zamannya. Perang ini juga 

menimbulkan pengorbanan yang besar baik moril maupun material. Setelah Perang Ngali 

berakhir, maka pemerintah Belanda dengan leluas menerapkan sistem belasting. Kerja paksa 

dan kerja rodi diterapkan dengan menggunakan istilah manis didengar, namun pahit dirasakan, 

yaitu herendienst (kerja rodi untuk keperluan tuan tanah) dan kerja hamente (kerja rodi bagi 

rakyat yang tidak mampu membayar belasting dengan membawa bekal kehidupan sehari) 

(Yusuf Djakarah, 1995:2). 

Penerapan kerja paksa dan kerja rodi tersebut, mengakibatkan rakyat di kesultanan Bima 

semakin menderita. Kondisi rakyat Bima pada waktu itu 0.02,5 sehari mana mungkin dapat 

membayar pajak belasting yang diterapkan f 2,50 perorang dewasa dalam setahun. Untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga dicukup-cukupkan sebenggol dan banyak pula yang berpuasa 

senin-kamis. Hampir seluruh masyarakat Bima tidak pernah menggenggam uang dengan 

nominal satu ketip (f 0,10) apalagi uang rupiah dan ringgit (f 1 dan f 2,50). Rakyat Bima 

mengetahui pecahan mata uang rimis, sen, gobang, kelip, ketip, rupiah dan uang mas melalui 
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mata pelajaran berhitung di sekolah desa untuk pengetahuan berhitung (Abdullah Tayib, 

1995:287). 

Dampak Perang Ngali dalam Bidang Agama 

Setelah mendapat kemenangan atas Perang Ngali, pemerintah Belanda mulai 

menerapkan hukum pemerintah kolonial Belanda di kesultanan Bima. Pada saat itu mulai 

dilakukan penghapusan terhadap hukum Islam atau Mahkamah Syar’iyah di kesultanan Bima. 

Akibat penghapusan Mahkamah Syar’iyah ini, maka sejak tahun 1908 itu pula mulai terjadi 

kekosongan secara institusional peradilan agama di Bima. 

Pada saat itulah hukum Islam di kesultanan Bima mengalami perubahan seperti masalah 

yang berkaitan dengan perkara pidana. Mengenai putusan yang diancam dengan hukuman mati, 

hukum potong tangan, dan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perkosaan 

mulai saat itu dialihkan atau ditugaskan kepada majelis rapat besar, rapat tengah, dan rapat 

rendah. Majelis ini merupakan pengadilan yang sengaja dibuat oleh pemerintah kolonial 

Belanda menggantikan hukum Islam di kesultanan Bima agar hukum Islam dijauhkan dalam 

kehidupan rakyat Bima. Keadaan ini berlangsung sampai masa proklamasi kemerdekaan 

Republik Indonesia pada tahun 1945 dan berlanjut hingga pembentukan Badan Hukum Syara 

pada tahun 1947. Kekosongan lembaga peradilan agama ini berarti terjadi kekosongan 

penegakana hukum Islam di kesultanan Bima sehingga terjadi penumpukan kasus dan sengketa 

hukum masyarakat Bima (Pemerintah, 1977/1978:141).  

Pada masa sebelum tahun 1908 kepengurusan mesjid dipusatkan pada Mahkamah 

Syar’iyah. Setelah adanya campur tangan pemerintah kolonial Belanda di Bima, mesjid lepas 

dari perhatian pemerintah kesultanan sehingga lepas dari pemeliharaan atau kepengurusan. 

Bahkan penggunaaan mesjid cenderung menjauh dan hanya sekedar untuk sholat Jum’at saja. 

Mesjid tidak lagi dipergunakan sebagai tempat bermusyawarah dan pengajian. Masalah lain 

yang muncul adalah adanya perebutan hak untuk dapat menguburkan keluarga atau anak 

keluarga di halaman mesjid. Keadaan ini menambahn jumlah kuburan di lingkungan mesjid 

sehingga dapat menumbuhkan suasana yang menakutkan dan menjadi salah satu sebab 

masyarakat menjauh dari mesjid (Abdul Gani Abdullah, 2004:160). 

 

KESIMPULAN 

Masyarakat Ngali telah dihuni oleh manusia sebelum kesultanan Bima dengan  dikenal 

Ncuhi atau Dalu. Bukti dari hal tersebut adalah bahwa antara Ngali dan Renda terdapat suatu 

prasasti yang dikenal dengan Wadu Nocu (batu lesung). Bukti ini sulit terbantah karena sejarah 

kebudayaan masyarakat Bima tetap memasukkan Wadu Nocu (batu lesung) sebagai bukti 

sejarah bahwa masyarakat telah ada sebelum Bima terbentuk. Bukti lain dengan adanya Wadu 

Tunti (batu tulis) dan Wadu Pa’a (batu pahat) di sebelah utara desa Ngali. 

Perjanjian Lange Contract (kontrak panjang) ini Belanda memberlakukan peraturan 

pajak dan sekaligus menguasai wilayah kesultanan Bima sehingga perjanjian ini sangat 

merugikan kesultanan Bima. Perjanjian tersebut menjadi sebab terjadinya perlawanan rakyat 

Ngali yang anti terhadap penjajah Belanda atau orang kafir. Perang Ngali ini semata-mata untuk 

mempertahankan adat istiadat, agama dan kemerdekaan yang dimiliki oleh rakyat Bima. 

Akibat kemenangan pemerintah kolonial, maka di kesultanan Bima terjadi perubahan 

undang-undang dan sistem pemerintah Islam diubah menjadi sistem pemerintah Hindia 

Belanda. Hal ini juga, diperparah dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang 

menerapkan kerja paksa dan kerja rodi di k1esultanan Bima. 
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Perang Ngali di atas, telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan 

rakyat di kesultanan Bima. Dalam bidang politik, dengan berakhirnya Perang Ngali, maka 

pemerintah Belanda dengan leluas mulai merealisasikan isi perjanjian yang tercantum dalam 

Lange Contrakt (kontrak panjang) dimana pemerintah kolonial Belanda mengambil kebijakan 

mengubah undang-undang di kesultanan Bima. Sistem pemerintahan Islam dirubah menjadi 

sistem pemerintah Hindia Belanda. Dalam bidang ekonomi, Perang Ngali telah membawah 

kerugian pada pihak rakyat Bima, baik moril maupun material. Hal ini diperparah dengan 

kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan kerja paksa dan kerja rodi sehingga 

mengakibatkan kondisi kesejahteraan rakyat Bima merosot. Di bidang agama, Perang Ngali 

telah menjauhkan rakyat Bima dengan kehidupan Islam karena hukum Islam telah dihapus oleh 

pemerintah Belanda.  
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INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER 

PEPATAH PETITIH MINANGKABAU KE DALAM 

PEMBELAJARAN SEJARAH  
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Mahasiswa Magister Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta 

Suryo Ediyono2 
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Abstrak: Dewasa ini dunia pendidikan tengah dihadapkan pada dekadensi moral 

terutama pada akhlak siswa. Dekadensi moral disebabkan oleh budaya luar 

(kebarat-baratan) yang mudah masuk dan diinternalisasi oleh siswa menjadi nilai 

yang digunakan setiap harinya. Padahal kita berada di lingkungan yang masih 

memiliki budaya kuat tentang kearifan lokalnya, seperti petatah petitih 

Minangkabau yang mengandung banyak pesan moral di dalamnya. Tulisan ini 

bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai pepatah-petitih minangkabau yang 

berwawasan pendidikan karakter kedalam pembelajaran sejarah.  

Kata kunci : Kearifan Lokal, pepatah-petitih Minangkabau, Pendidikan karakter 

Abstrack: Nowadays education faces moral decadence suffered by students. As 

observed in the unfavour behaviour of the students, this condition is believed to be 

bound to western culture which infiltrates into and is internalized by the pupils. 

The infiltration tends to continue despite the existance of the deep-rooted local 

wisdom like traditional Minang proverbs with their moral messages. This article 

is meant to blend the proverbs into education system which focuses on the students' 

character. 

Keywords: Local Wisdom, proverb adage-Minangkabau, Education caracter 

Pendidikan karakter sebagaimana yang sedang digalakkan dalam konsep pendidikan di 

Indonesia sekarang ini adalah suatu upaya penting untuk lebih merangsang kepekaan peserta 

didik sebagai generasi muda terhadap norma-norma sosial dalam memupuk kesadaran mereka 

untuk berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan  spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003). Dari definisi itu jelas, bahwa 

pendidikan tidak cukup sebagai pengembangan intelektualitas semata, akan tetapi lebih 

ditekankan pada proses pembinaan kepribadian peserta didik secara menyeluruh, sehingga 

mereka menjadi lebih dewasa dalam konteks hidupnya dan juga sebagai pribadi yang luhur 

untuk hidup dalam masyarakat. 

Dewasa ini, dunia pendidikan tengah dihadapkan pada dekadensi moral dan akhlak 

masyarakat terutama pada akhlak siswa yang termuat dalam sikap spiritual dan sikap sosial 

kurikulum 2013 di era globalisasi ini, dan berpengaruh kepada perilaku keseharian siswa. 

Karekter siswa yang masih cenderung kurang baik akan menimbulkan berbagai kasus yang 
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menggambarkan dekadensi moral, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan banyak kasus 

lainnya seperti kenakalan remaja, tawuran pelajar, dan nilai-nilai negatif yang melekat pada 

diri siswa. Terjadinya dekadensi moral disebabkan oleh budaya luar (kebarat-baratan) yang 

mudah masuk dan diinternalisasi oleh siswa menjadi nilai yang mereka gunakan setiap 

harinya. Padahal kita berada di lingkungan yang masih memiliki budaya yang kuat dengan 

kearifan lokalnya, salah satunya adalah petatah petitih minangkabau yang didalamnya 

terkandung banyak nilai-nilai moral. 

Pendidikan karakter dapat ditanamkan pada siswa melalui kearifan budaya lokal yaitu 

budaya Minangkabau. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nyoman (2014: 195) dalam bukunya 

yang berjudul peranan karya sastra, seni dan budaya dalam pendidikan karakter, bahwa 

keseluruhan karya sastra, seni, dan budaya adalah salah satu sumber pendidikan karakter.  

 Kearifan lokal Minangkabau yang kaya akan petatah petitih, berisi pesan moral yang 

dapat dijdikan acuan dalam bertingkah laku sehari-hari. Sehingga, dengan internalisasi nilai-

nilai pepetah petitih Minangkabau kedalam pembelajaran sejarah, siswa diharapkan memiliki 

karakter yang baik dalam aspek spiritual maupun sikap sosialnya. Pendidikan karakter 

berbasis kearifan lokal Minangkabau akan mendorong siswa untuk memahami kearifan lokal 

yang kaya akan nilai-nilai tentang dalam kehidupan. Melalui pendidikan karakter akan dapat 

dilahirkan manusia- manusia pembangunan yang berbudi luhur, mencintai sesama, serta 

mencintai masyarakat dan bangsanya. Selanjutnya, kehidupan masyarakat yang maju, aman, 

damai, makmur dan sejahtera akan dapat diwujudkan, sesuai dengan cita- cita bangsa 

sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bahwa pendidikan karakter sangat 

penting ditanamkan pada siswa sebagai generasi penerus untuk membentuk masyarakat yang 

memiliki kesadaran akan moral. Oleh sebab itu, integrasi nilai-nilai pepatah petitih 

minangkabau ke dalam pembelajaran sejarah di pandang perlu sebagai upaya penguatan 

karakter siswa. Sehingga, tulisan ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan 

karakter kearifan lokal pepatah-petitih minangkabau kedalam pembelajaran sejarah.  

PENDIDIKAN KARAKTER 

Pendidikan karakter merupakan proses pembentukan kepribadian, kejiwaan, dan psike, 

sekaligus hubungan seimbang dengan struktur kejasmanian, dalam rangka mengantisipasi 

berbagai pengaruh luar yang bersifat negatif.  Pengertian pendidikan karakter secara luas adalah 

melindungi diri sendiri, membentuk kepribadian mandiri yang didasarkan atas keyakinan 

tertentu, baik yang bersifat individu maupun kelompok, dan dengan sendirinya bangsa dan 

negara. Pendidikan karakter bagi bangsa Indonesia harus sesuai dengan jiwa dan semangat 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Nyoman, 2014: 132). Menurut Lickona dalam 

(Nyoman, 2014 :132) karakter memiliki tiga bagian yang saling berhubungan, yaitu (1) 

pengetahuan moral, (2) perasaan moral, dan (3) perilaku moral.   

Labih lanjut, menurut Samani (2011:45) pendidikan karakter merupakan proses untuk 

menuntun peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam hati, raga, pikir, 

serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan 

budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang 

baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. 
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Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil 

pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak 

mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. 

Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan 

dan menggunakan pengetahuannya untuk mengkaji, menanamkan, serta memaknai nilai-nilai 

karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari- hari (Amri 2011:31). 

Pendidikan karakter di sekolah akan terlaksana dengan lancar, jika pendidik dalam 

pelaksanaanya memperhatikan prinsip pendidikan karakter. Prinsip pengembangan karakter 

mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai karakter sebagai milik 

peserta didik dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil melalui tahapan mengenal 

pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai 

dengan keyikinan diri (Fathurrohman, 2013:83). 

Pendidikan karakter di Indonesia merupakan gerakan nasional untuk menciptakan 

sekolah dalam membina generasi muda yang beretika, bertanggung jawab, karena pendidikan 

karakter lebih menekankan pada aspek nilai yang universal. Character Education Quality 

(CEQ) merupakan standar yang digunakan untuk merekomendasikan bahwa pendidikan 

merupakan cara efektif untuk mengembangkan karakter siswa. Character Education Quality 

adalah standar yang merekomendasikan bahwa pendidikan akan secara efektif 

mengembangkan karakter siswa ketika nilai-nilai dasar etika dijadikan sebagai basis 

pendidikan yang menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif dalam 

membangun dan mengembangkan karakter siswa. 

Pendidikan karakter menekankan pada habit atau kebiasaan yang terus-menerus 

dipraktikkan dan dilakukan. Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa 

yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa 

patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya 

dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Pendidikan 

karakter berfungsi (1) mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan 

berperilaku baik; (2) memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur; (3) 

meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Pendidikan karakter 

dilakukan melalui berbagai media yang mencakup keluarga, satuan pendidikan, masyarakat 

sipil, masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha, dan media massa. 

Hidayatullah (2010: 23) menjelaskan bahwa pendidikan karakter merupakan sesuatu 

hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, oleh karena itu pendidikan karakter harus 

menyertai semua aspek kehidupan termasuk di lembaga pendidikan. Idealnya penerapan 

pendidikan karakter di lembaga pendidikan diintegrasikan dengan mata pelajaran yang 

memiliki muatan kearifan lokal sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa.  

 

KEARIFAN LOKAL 

Menelisik pengertian kearifan lokal, hal pertama yang perlu dilakukan adalah melihat 

pengertian kamus tentang istilah itu. Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (local wisdom) 

terdiri dari dua kata: kearifan (wisdom) dan lokal (local). Dalam Kamus Inggris-Indonesia John 

M. Echols dan Hassan Shadily, local berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama 

dengan kebijaksanaan. Kearifan lokal secara sederhana dapat diartikan sebagai kebijaksanaan 

lokal. 

Secara etimologi kearifan lokal berasal dari dua kata yaitu kearifan (wisdom), dan lokal 

(local). Secara umum maka local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-
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gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam 

dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya 

masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan 

produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun 

bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.  

Kearifan lokal sering juga disebut sebagai kebijakan setempat (local wisdom), 

pengetahuan setempat (local knowledge) atau kecerdasan setempat (local genius). Kearifan 

lokal dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi 

kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab 

berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan. Sistem pemenuhan kebutuhan mereka meliputi 

seluruh aspek kehidupan, agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, 

bahasa dan komunikasi serta kesenian, dapat berupa tradisi, pepetah-petitih atau semboyan 

hidup. Sistem tersebut kemudian menjadi bagian dari cara hidup yang mereka hadapi. Berkat 

kearifan lokal, mereka dapat melangsungkan kehidupannya bahkan dapat berkembang secara 

berkelanjutan. (Permana, 2010:2-3) 

Kearifan adalah proses dan produk budaya manusia, dimanfaatkan untuk 

mempertahankan hidup. Pengertian demikian, mirip pula dengan gagasan Geertz yang 

mengatakan bahwa: “Local wisdom is part of culture. Local wisdom is traditional culture 

element that deeply rooted in human life and community that releated with human resources, 

sources of culture, economic, security and laws. Local wisdom can be viewed as a tradtion that 

releated with farming activities, live stock, build house, and etc”. (Wangiran, 2010)  

Dari definisi-definisi itu, kita dapat memahami bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan 

yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, 

menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta 

meneruskan itu dari generasi ke generasi. Beberapa bentuk pengetahuan tradisional itu muncul 

lewat cerita-cerita, legenda-legenda, nyanyian-nyanyian, ritual-ritual, dan juga aturan atau 

hukum setempat. 

Kearifan lokal adalah bagian dari budaya, artinya kearifan lokal Minangkabau tentu 

merupakan bagian dari budaya Minangkabau yang memiliki pandangan hidup tertentu. Nilai 

kearifan lokal orang Minangkabau dapat dilihat dari apa yang mereka katakan tentang diri 

mereka, tentang masyarakat mereka, dan dengan mengamati lingkungan mereka. Kata seperti 

yang terkandung dalam pepatah-petitih, petuah, pantun, mamangan dan lain-lain merupakan 

media yang dapat dipakai dalam mengetahui dan memahami nilai-nilai yang dominan mereka 

anut. 

Kearifan lokal sesungguhnya mengandung banyak sekali keteladanan dan kebijaksanaan 

hidup. Pentingnya kearifan lokal dalam pendidikan kita secara luas adalah bagian dari upaya 

meningkatkan ketahanan nasional kita sebagai sebuah bangsa. Budaya nusantara yang plural 

dan dinamis merupakan sumber kearifan lokal yang tidak akan mati, karena semuanya 

merupakan kenyataan  hidup (living reality) yang tidak dapat dihindari. Begitupun halnya 

dengan Pepatah ptitih sebagai salah satu kearifan lokal minangkabau mengandung banyak 

sekali keteladanan dan kebijaksanaan hidup yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup oleh 

masyarakat Minangkabau. 

Salah satu bentuk kearifan lokal Minangkabau yang selalu dijadikan sebagai sumber 

pedoman dalam kehidupan masyarakat Minangkabau adalah Pepetah-petitih Minangkabau. 

Pepatah adalah pribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran dari orang tua-tua (biasanya 

dipakai atau diucapkan untuk mematahkan lawan)  sedangkan petitih adalah berbagai 
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pribahasa.
 
Pepatah dan petitih memberikan masukan berupa ilmu pengetahuan yang sangat 

penting untuk menjalani kehidupan dalam masyarakat Minangkabau. Peraturan adat dan 

nasehat dimuat dalam bentuk pepatah dan petitih, yang diungkapkan dengan bahasa kiasan 

yang sangat menarik, serta memiliki makna yang penting di dalamnya. 

 

INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER PEPATAH PETITIH 

MINANGKABAU KEDALAM PEMBELAJARAN SEJARAH  

 
Menurut Hamid Hasan (2012:87) pembelajaran sejarah memiliki arti strategis 

dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam 

pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan 

karakter materi yang dinyatakan dalam Peraturan Mendiknas, pendidikan sejarah, baik 

sebagai bagian IPS maupun sebagai  mata  pelajaran merupakan salah satu mata pelajaran 

yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan pendidikan karakter. Materi pendidikan 

sejarah mampu mengembangkan potensi peserta didik untuk mengenal nilai-nilai bangsa yang 

diperjuangkan pada masa lalu, dipertahankan dan disesuaikan untuk kehidupan masa depan. 

Bangsa Indonesia masa kini beserta seluruh nilai dan kehidupan yang terjadi adalah hasil 

perjuangan bangsa pada masa lalu dan akan menjadi modal untuk perjuangan kehidupan 

pada masa menatang. 

Pembelajaran sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menelaah tentang 

asal-usul, perkembangan dan peran masyarakat pada masa lampau yang mengandung nilai-

nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak dan 

kepribadian peserta didik (Sapriya, 2012:209-210). Sasaran umum pembelajaran sejarah 

terdapat beberapa aspek yang menjelaskan hubungan pembelajaran sejarah dengan 

pengembangan karakter, yaitu pembelajaran sejarah mengajarkan toleransi dimana sejarah 

perlu diajarkan untuk mendidik para peserta didik agar memiliki toleransi terhadap perbedaan 

keyakinan, kesetiaan, kebudayaan, gagasan, dan cita-cita 

Di samping untuk membentuk karakter peserta didik, pelajaran sejarah yang diberikan 

di sekolah dituntut untuk membuat peserta didik menjadi sedekat mungkin dengan 

masyarakat, karena sejarah yang diajarkan beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

diambil dari suatu peristiwa sejarah yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian pelajaran 

sejarah juga bisa digunakan sebagai suatu sarana untuk mempertahankan identitas dan 

karakter bangsa. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka pembelajaran sejarah dengan 

berbasiskan nilai-nilai sejarah lokal dapat dijadikan sebagai alternatif solusi. 

Nilai dasar yang ada di sekitar lingkungan sosial siswa seperti nilai-nilai kearifan budaya 

lokal dapat dijadikan pegangan dalam belajar. Maka nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau 

seperti pepatah petitih Minangkabau juga dapa dijadikan sebagai pegangan siswa dalam belajar 

karena pepatah petitih ini hidup dan berkembang dalam masyarakat Minangkabau. Pepatah 

petitih Minangkabau mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat dijadikan sebagai pedoman 

hidup bagi masyarakatnya. Nilai-nilai pepatah petitih Minangkabau dapat diintegrasikan ke 

dalam pembelajaran Sejarah di sekolah dari kelas X sampai kelas XII dan disesuaikan dengan 

perkembangan kurikulum yang berlaku. 
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Nilai-nilai karakter yang 

terdapat dalam 

pembelajaran sejarah 

Nilai Karakter yang terdapat dalam pepatah petitih Minangkabau 

Religius Salah ka Tuhan kami minta taubat, Salah ka mausia minta maaf  

(Jika salah kepada Tuhan maka kita harus bertaubat, jika salah kepada manusia 

maka kita harus minta maaf)  

 

Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah, Syarak mangato, adaik 

mamakai. 

{Artinya adat berpedoman  kepada agama dan agama berpedoman kepada 

kitab Allah  

( Al-Qur’an), Agama mengatur, adat menjalankan. Adaik basandi syarak, 

syarak basandi kitabullah merupakan landasan dari sistem nilai yang 

menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola perilaku serta 

melembaga dalam masyarakat Minangkabau} 

 

Bajalan batolan, bakato baiyo, baiak runding jo mufakat. Turuik pangaja 

urang tuo, supayo badan nak salamaik. 

(Hormati dan turuti nasehat Ibu Bapak dan orang yang lebih tua umurnya dari 

kamu, Insya Allah hidupmu akan selamat.) 

Jujur Satali pambali kumayan, sakupang pambali katayo, sakali lancuang ka 

ujian, salamo hiduik urang indak picayo. 

 

(Haruslah bersifat jujur dan benar dalam pergaulan, kalau kelihatan 

kecurangan satu kali selamanya orang tidak percaya lagi) 

Toleransi  Kaba baiak baimbauan, Kaba buruak baambuan, Sakik basilau, Mati 

bajanguak  

 

Bajalan paliharolah kaki, bakato paliharolah lidah. 

(Menurut adat berjalan dan melihat, bahkan setiap gerak dan perilaku 

hendaklah diawasi, jangan sampai merussak perasaan orang lain.) 

Disiplin  Nagari bapaga undang, kampuang bapaga buek, tiok mlasuang ba ayam 

gadang, salah tampuah buliah diambok. 

(Patuhilah norma-norma yang berlaku didalam masyarakat, karena setiap 

masyarakat mempunyai normanya sendiri-sendiri.) 

Demokratis  “Duduak samo randah, tagak samo tinggi Basilang api di tungku di sinan 

makonyo masak, Kapalo samo ba bulu pandapek ba lain-lain) 

(Dimana setiap orang sama kedudukannya dan saling menghargai pendapat 

orang lain) 

Bersahabat/komunikatif Senteang bilai mambilai, panjang karek mangarek. 

(Hendaklah memberikan pertolongan kepada teman yang sedang dalam 

kesusahan, dan memberi nasehat kalau dia terlanjur.) 

 

Nan barek samo dipikua , Nan ringan samo dijinjiang 

(Di dalam adat selalu dianjurkan agar setiap pekerjaan yang baik dikerjakan 

secara bersama.) 

 

Dimano bumi dipijak, disinan langik dijunjuang, dimano sumua dikali 

disinan aia disauak, dimano nagari diunyi disinan Adat dipakai. 

(Ajaran Adat Minangkabau dapat diamalkan dimana saja, asal pandai 

menyesuaikan diri dengan masyarakat yang kita gauli.) 

 

Dibukak buhua deta datuak, disamek kain saluak timbo. Kok gapuak 

lamak tak dibuang, dek pandai alam santoso. 

(Kebijaksanaan dalam pergaulan, pandai menyesuaikan diri menimbulkan 

hubungan yang harmonis sesama anggota masyarakat.) 
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Cinta damai Jikok karuah samo mampajaniah, Jikok kusuik samo manyalasaikan 

 

Kahilia jalan ka Padang, ka mudiak jalan ka Ulakan, kok musuah indak 

dihadang, tasuo nan indak ba ilakkan. 

(Tidak mau bermusuhan dalam hidup bermasyarakat tetapi kalua datang 

dengan tiba-tiba tidak pula dielakkan.) 

Gemar membaca Alam takambang jadi guru 

(Segala bentuk, sifat, serta segala yang terjadi di dalamnya, merupakan sesuatu 

yang dapat dijadikan sebagai pedoman, ajaran, dan guru.) 

Cinta Tanah Air  Kiniko coraklah barubah, alam mardeka lah tabantang, sadang manggali 

ka sajarah usahokan galian dek basamo. 

(Kemerdekaan telah tercapai, kita harus menggali sejarah kebudayaan bangsa 

secara bersama.) 

Tanggung jawab  Anak di pangku kamanakan dibimbiang, Urang kampuang 

dipatenggangkan,Tenggang nagari jan binaso, Tenggang sarato jo adaiknyo.” 

(Anak dipangku, kemenakan dibimbing, orang kampung harus 

dipertenggangkan, tenggang negeri jangan binasa, tenggang serta adatnya. Hal 

ini berlaku bagi laki-laki Minangkabu bahwa mereka mempunyai tanggung 

jawab untuk membimbing dan mendidik anak dan kemenakannya sehingga 

menjadi orang yang berguna dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan 

masyarakat.) 

 

Identifikasi nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau yang terkandung dalam Pepatah-

petitih Minangkabau seperti nilai yang pertama Religius; nilai ini dalam masyarakat 

Minangkabau merupakan nilai dasar yang harus ditanamkan sejak dini, karena falsafat dan 

hukum serta nilai dan norma hidup orang Minangkabau berdasarkan agama Islam. Hal ini 

sejalan dengan nilai dalam pembelajaran sejarah pada KI 1 yaitu mengamalkan ajaran agama 

yang dianutnya; yang kedua membangun kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab 

adalah salah satu tujuan pendidikan sejarah untuk dapat mengembangkan karakter bangsa hal 

ini juga sejalan dengan nilai-nilai pada KI 2 yaitu Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, 

dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Hal ini mencerminkan bahwa nilai-nilai 

pepatah petitih Minangkabau sangat relevan dengan pembelajaran sejarah yang berwawasan 

pendidikan karakter.  

Menurut Hamid Hasan (2012:92) pengintegrasian nilai-nilai pendidikan karakter ke 

dalam pembelajaran sejarah dapat dilakukan melalui dengan langkah memasukkan nilai-nilai  

terpilih kedalam silabus dan Rancangan Proses Pembelajaran (RPP); setelah memasukkan 

nilai-nilai pepatah petitih yang berwawasan pendidikan karakter kedalam silabus dan RPP 

maka guru harus melaksanakan pembelajaran dan penilaian hasil belajar sesuai dengan RPP 

yang sudah ditentukan.  
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SIMPULAN 

Nilai-nilai Pepatah-petitih Minangkabau memiliki dimensi karakter secara komprehensif 

terkait dengan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, 

manusia, dan alam. Peran strategis tersebut akan memberikan dampak optimal apabila disertai dengan 

implementasi yang sesuai. Pengintegrasian nilai-nilai Pepatah-petitih Minangkabau ke dalam 

pembelajaran sejarah dapat membuat pembelajaran sejarah semakin terbuka untuk membentuk 

karakter peserta didik.  
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BERKARAKTER DENGAN SEJARAH: MENJADIKAN 

BERKARAKTER DENGAN PEMBELAJARAN SEJARAH 

Tutiek Ernawati 
Guru Sejarah di SMA Negeri 1 Balong, Kab. Ponorogo 

Abstrak: Pendidikan adalah sebuah usaha sadar yang dilakukan manusia, sekelompok 

manusia, lembaga pendidikan, dan juga pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pada 

era globalisasi saat ini, pendidikan tidak cukup hanya memberikan dan mendapatkan 

pengetahuan dan ilmu pengetahuan, namun harus pula menumbuhkan, membangun, dan 

menguatkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan pilar bangsa untuk 

mewujudkan bangsa yang tangguh. Pendidikan karakter penting,  terlebih di masa 

sekarang di mana arus globlalisasi begitu cepat dan membawa berbagai dampak baik 

positif maupun negatif. Semakin lemah dan bahkan hilangnya karakter bangsa pada 

generasi muda, merupakan salah satu faktor pentingnya pemberian pendidikan karakter 

pada lembaga pendidikan. Sebenarnya pendidikan karakter tidak saja diperlukan pada saat 

ini saja. Pendidikan karakter diperlukan sepanjang kehidupan manusia dalam setiap 

jaman, guna menghadapi setiap tantangan jaman. Pendidikan karakter di sekolah dapat 

diberikan dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas, dan dalam kegiatan ekstra 

kurikuler sekolah. Salah satu mata pelajaran mediator pendidikan karakter adalah mata 

pelajaran sejarah. Dalam tulisan ini, penulis memberikan ulasan sederhana tentang 

pendidikan karakter dari pembelajaran sejarah. 

Kata kunci : pendidikan, karakter, pendidikan karakter, pembelajaran sejarah 

Globalisasi membawa pengaruh yang sangat besar dalam setiap aspek kehidupan manusia. 

Kecanggihan teknologi informasi komunikasi, banyak memberikan dampak baik positif maupun 

negatif. Dunia pendidikan juga tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, terdampak juga dengan 

adanya perkembangan teknologi informasi komunikasi. Perkembangan teknologi informasi 

komunikasi memberikan dampak positif bagi pendidikan, misalnya dengan adanya LCD, memberi 

kemudahan dalam proses pembelajaran, dan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis teknologi yang 

lain. Namun kemajuan teknologi informasi komunikasi juga dapat berdampak negatif bagi 

pendidikan, penyalahgunaan teknologi informasi komunikasi oleh pelajar yang kurang bijak 

memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Sebagai produk pendidikan dan agen perubahan, 

generasi muda sudah seharusnya mengoptimalkan pikiran dan mengasah kemampuan untuk masa 

depan diri dan negeri ini. Tetapi kenyataannya tidak sedikit dari mereka yang menghabiskan waktu 

untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Tidak sedikit pula yang mengagungkan sikap individualisme,  

minim kepekaan dan sikap kritis terhadap perubahan yang ada di sekitarnya. Disinilah tantangan 

pendidikan, kondisi seperti yang telah disebutkan tadi harus dihadapi dalam rangka melahirkan dan 

menjadikan produk-produk pendidikan yang tangguh.  

Pendidikan sebagai salah satu pilar keberhasilan suatu negara. Keberhasilan pendidikan akan 

mengantarkan suatu negara mencapai kejayaan, kegagalan pendidikan akan membawa kehancuran 

suatu negara. Pendidikan yang bagaimana yang dimaksud? Tentunya pendidikan yang berkarakter, 

agar generasi muda tidak terbawa arus globalisasi yang dapat membawa pengaruh buruk bagi dirinya. 

Agar generasi muda siap menjadi garda terdepan penerus bangsa dan negara. 
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PENDIDIKAN 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara ( Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional). Dalam Kamus Bahasa Indonesia, 1991:232, tentang Pengertian Pendidikan , yang berasal 

dari kata “didik”, Lalu kata ini mendapat awalan kata “me” sehingga menjadi “mendidik” artinya 

memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, 

tuntutan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. 

Pendidikan dalam lembaga sekolah merupakan sebuah proses guna mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. 

Proses tersebut merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan dengan tujuan untuk memiliki 

kekuatan, baik spiritual maupun non spiritual. Yaitu memiliki kekuatan dalam beragama, berakhlak 

mulia, mampu mengendalian diri, berkepribadian, dan memiliki kecerdasan, serta ketrampilan yang 

diperlukan baik untuk dirinya, masyarakat, bangsa, maupun negara. 

Pendidikan yang baik di sekolah tidak terlepas dari peran seorang pendidik atau guru. Guru 

merupakan salah satu pihak penentu keberhasilan pendidikan. Oleh karenanya diperlukan 

profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

(Undang-undang Nomor 14 : 2005) 

Menurut Bukhori sebagaimana dikutip Trianto dalam bukunya Model-Model Pembelajaran 

Inovatif Berorientasi Konstruktifistik, berpendapat bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan 

yang tidak hanya mempersiapkan para siswanya untuk suatu profesi atau jabatan saja, akan tetapi 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. (Trianto : 

2007 ) 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah 

segala usaha yang direncanakan dan dilakukan dalam rangka mempengaruhi orang lain dengan tujuan 

tertentu yang telah direncanakan pula. Obyek pendidikan dapat secara individu dan atau kelompok. 

Pendidikan merupakan kegiatan sosial budaya masyarakat dan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan 

oleh negara telah diatur dalam UU, termasuk dalam mengatur dasar atau pedoman pelaksanaan 

pendidikan yang disebut dengan kurikulum yang merupakan jantungnya pendidikan. Pendidikan 

adalah upaya pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia dan bangsa untuk 

kehidupan masa kini dan masa yang akan datang.  

PENDIDIKAN KARAKTER  

 Istilah karakter dihubungkan dengan istilah etika, ahlak, dan atau nilai. Karakter  berkaitan 

dengan kekuatan moral dan berkonotasi positif, bukan netral (positif dan negatif). Sedangkan karakter 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Dengan demikian karakter adalah nilai-nilai yang 

unik-baik yang terpateri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren 

http://www.inforppsilabus.com/2012/03/pengertian-pendidikan-karakter.html
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memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olahraga seseorang atau 

sekelompok orang. (https://pndkarakter.wordpress.com/category/pengertian-pendidikan-karakter/ ) 

Karakter atau watak adalah sifat batin yang dimiliki setiap individu, mempengaruhi segenap 

pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiatnya. Karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak 

atau kepribadian seseorang. Karakter akan terlihat pada semua tindakan dan perilaku manusia sehari-

hari. Menurut Doni Koesoema, karakter sama dengan kepribadian. Istilah karakter memiliki dua 

pengertian. Pertama, karakter menunjukkan tingkah laku seseorang (tingkah laku buruk yang 

ditunjukkan dengan perilaku-perilaku negatif dan tingkah laku mulia yang ditunjukkan dengan 

perilaku-perilaku positif), dan kedua karakter berkaitan dengan personality, seseorang disebut 

berkarakter (a person of character) apabila tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral. (Winnie 

dalam Doni Koesoema, 20017:80)  

Karakter dapat dibentuk dan dikembangkan. Siapakah yang dapat membentuk karakter 

seseorang ? Individu itu sendiri dan masyarakat, melalui upaya pendidikan. Namun perlu diperhatikan 

faktor pendukung karakter, yaitu faktor intern dan faktor eksternnya.  Yang dimaksud faktor intern 

adalah faktor bawaan, merupakan faktor khas pada diri seseorang, masyarakat tidak dapat 

mempengaruhinya. Sedangkan faktor ekstern  adalah faktor lingkungan, di sinilah individu yang 

bersangkutan tumbuh dan berkembang. Faktor lingkungan dapat dipengaruhi oleh masyarakat di 

lingkungannya, oleh pendidik dalam lingkungan sekolah, dan lain-lain. Kesimpulannya faktor intern 

(bawaan) tidak dapat dipengaruhi, sedangkan faktor ekstern dapat dipengaruhi oleh lingkungan di 

mana individu tersebut berada. Orang yang berkarakter pasti berbuat baik. Dalam merespon 

lingkungan juga akan merespon dengan baik. Jadi orang yang berkarakter adalah orang yang bermoral 

(arti bermoral biasanya cenderung bersifat positif, meski juga dapat diartikan negatif pada 

situasi/kondisi individu tertentu).  

Masyarakat dan Bangsa Indonesia adalah masyarakat dan bangsa yang memiliki karakter. 

Dalam ranah pendidikan, hal itu dikembangkan dalam kurikulum pendidikan, yaitu ketrampilan, nilai  

dan sikap. Namun dalam pelaksanaannya, pendidikan  lebih mengutamakan kepedulian terhadap 

pendidikan untuk pengetahuan bahkan terkesan berlebihan dan menjadikannya sebagai 

indikator/tolok ukur keberhasilan pendidikan. Padahal aspek lain dari ketrampilan, nilai dan sikap 

seperti kemampuan berkomunikasi, hidup berdampingan dengan baik, cinta tanah air, solidaritas, 

toleransi, kebiasaan hidup sehat, dan lain sebagainya merupakan aspek lain dari potensi manusia yang 

tidak boleh diabaikan. Itulah pendidikan karakter. Oleh karena itu, pendidikan karakter yang sudah 

dimasukkan dalam kurikulum pendidikan harus benar-benar dilaksanakan. Sehingga nantinya akan 

terwujud produk pendidikan yang seimbang, yaitu memiliki pengetahuan dan ketrampilan, yang 

berkarakter.  

Menurut Zubaedi, pendidikan karakter diartikan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam 

berfikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan 

nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, 

masyarakat dan lingkungannya. (Zubaedi, 2011:17).   

Pendidikan karakter merupakan sebuah upaya membentuk pribadi berkarakter. Karakter 

merupakan pilar bangsa. Bangsa yang tangguh adalah bangsa yang masyarakatnya berkarakter kuat, 

sehingga bangsa itu mampu “hidup” di era paling mutakhir sekalipun. Pembentuk, pembangun, dan 

penguat pendidikan karakter adalah lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal. Namun 

peran keluarga dan masyarakat tidak kalah pentingnya dalam hal ini. Keberhasilan pendidikan 

merupakan tugas dan tanggung jawab berbagai pihak, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, 

keluarga, dan masyarakat. Pendidikan karakter menjadi sesuatu yang penting untuk membentuk 

generasi yang berkualitas. Pendidikan karakter merupakan salah satu alat untuk membimbing 

https://pndkarakter.wordpress.com/category/pengertian-pendidikan-karakter/
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seseorang menjadi pribadi yang baik, sehingga mampu memfilter pengaruh-pengaruh yang bersifat 

negatif.  

Pada era serba canggih sekarang ini, pendidikan karakter sangatlah relevan dan mutlak 

diperlukan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda negeri ini. Krisis tersebut antara lain 

berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, pornografi, 

penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pelecehan sexual, dan lain-lain. Permasalahan-permasalahan 

tersebut memerlukan upaya penanganan yang serius dari berbagai pihak. Oleh karena itu betapa 

pentingnya pendidikan karakter di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, dan juga masyarakat. 

Membentuk bangsa yang tangguh, manusia yang berakhlak mulia, bermoral, berpikir kritis, 

kreatif, mampu bekerjasama, mampu berkompetisi, adalah tujuan dari pendidikan karakter. Selain itu 

Pendidikan karakter juga membentuk bangsa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, 

mempunyai jiwa patriotik dan suka menolong sesama, berkembang dengan dinamis, berorientasi pada 

ilmu pengetahuan serta teknologi. Bagaimana pendidikan karakter diberikan? Pendidikan Karakter 

tidak diajarkan, tidak pula ditransfer. Pendidikan Karakter itu ditumbuhkan (inculcate). Peserta didik 

yang sedang berkegiatan pada suatu pokok bahasan, dalam proses itulah pendidikan karakter 

ditumbuhkan, dibangun. Karakter itu akan semakin kuat terbangun dengan keberlanjutan. Makna 

berkelanjutan tersebut bahwa proses menumbuhkan dan membangun nilai-nilai karakter bangsa 

adalah sebuah proses yang terus-menerus dilakukan. mulai dari awal peserta didik masuk sampai 

selesai dari suatu satuan pendidikan. Jadi tidak cukup selesai pada satu bahasan materi tertentu saja. 

Berbeda dengan pembelajaran, nilai-nilai karakter tidak dijadikan sebagai pokok bahasan yang 

dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, atau pun fakta dalam 

setiap mata pelajaran, tetapi dikembangkan dalam setiap proses pembelajaran setiap mata pelajaran, 

dan dalam setiap kegiatan ekstra kurikuler. Jadi semua materi pelajaran bisa digunakan sebagai media 

untuk mengembangkan nilai-nilai karakter, terlebih mata pelajaran sejarah. 

REALISASI PENDIDIKAN KARAKTER 

Dalam upaya pendidikan karakter, dapat dilakukan melalui pendidikan formal, non formal, dan 

informal. Pendidikan formal mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, evokasi 

keagamaan dan khusus, yang dilaksanakan secara berjenjang. Pelaksanaan pendidikan karakter dapat 

dilakukan melalui semua jenjang pendidikan. Seperti yang telah penulis sebutkan di atas, dalam tulisan 

ini penulis membatasi pembahasan pada pendidikan di sekolah. Pendidikan karakter di sekolah 

dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas dan juga di luar kelas. Selain itu juga dapat 

diimplementasikan pada pendidikan pengembangan diri, antara lain melalui kegiatan kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah seperti Pramuka, Keagamaan, PKS, Olahraga, Seni, dan lain-lain. Kegiatan-

kegiatan ekstrakurikuler tersebut merupakan kegiatan yang dekat dengan siswa, sehingga nilai-nilai 

karakter  diharapkan dapat tumbuh, dan semakin kuat berkembang dalam diri siswa. Sebagai contoh 

dalam kegiatan kepramukaan, akan tumbuh sikap mandiri, disiplin, sederhana, gotong-royong, dan 

sebagainya. Dalam kegiatan keagamaan ada nilai religius, toleransi dan sebagainya. Demikian juga 

dengan kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa 

Pendidikan Karakter tidak diajarkan, tidak pula ditransfer, tetapi ditumbuhkan. Maka melalui kegiatan 

ekstrakurikuler sebagai bagian penyaluran minat dan bakat siswa, dapat ditumbuhkan dan 

dikembangkan sebagai perwujudan pendidikan karakter bangsa. 

Proses kegiatan pembelajaran dimulai dari penyususnan silabus, RPP, pelaksanaan 

pembelajaran dan penilaian. Sesuai dengan kurikulum, maka nilai pendidikan karakter dapat 

diintegrasikan di dalam silabus, RPP, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian tersebut. Jika sudah 
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terintegrasi di dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran tersebut, maka pendidikan karakter akan 

dapat dilakukan dengan baik dalam proses pembelajaran di sekolah. Ujian Nasional merupakan salah 

satu penilaian hasil belajar dan menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan di sekolah. Namun jangan 

sampai mengesampingkan kemampuan lain dari aspek kehidupan manusia (seperti yang telah 

disebutkan pada bagian terdahulu dari tulisan ini), untuk itulah pendidikan karakter ditetapkan menjadi 

bagian penting dalam pendidikan nasional.   

SEJARAH DAN PENDIDIKAN KARAKTER 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, penguatan pendidikan karakternya dapat 

dilaksanakan melalui pembelajaran di kelas dalam mata pelajaran, melalui kegiatan di luar kelas 

seperti kegiatan kepramukaan, ekstra kurikuler, bakti sosial, dan lain-lain. Lima karakter utama yaitu 

Religius, Nasionalis, Demokrasi, Gotong-royong, dan Integritas, beserta sub-sub karakter di dalamnya 

tentu dapat diintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan tadi.  

Salah satu mata pelajaran mediator PPK adalah mata pelajaran sejarah. Materi pembelajaran 

sejarah sarat akan nilai-nilai pembelajaran (keteladanan tokoh, pelajaran moral, pengalaman masa lalu, 

dan lain-lain) yang dapat dijadikan pembangun, pembentuk, dan penguat karakter. Bangsa Indonesia 

adalah bangsa yang besar, bangsa yang majemuk. Bangsa ini pernah memiliki kejayaan pada masa 

lalu, sebut saja dengan adanya kerajaan-kerajaan nusantara yang besar seperti Sriwijaya dan Majapahit 

pada masa Hindu-Budha, kerajaan Aceh dan Mataram II pada masa Islam, dan lain-lain. Semua 

kejayaan tersebut terekam dalam sejarah, yang dapat dipelajari, dipahami, dan diwarisi nilai-nilai 

karakter yang ada di setiap peristiwanya. 

Belajar sejarah tentunya tidak sekedar untuk mengetahui kejadian atau peristiwa pada masa 

lalu, mengetahui dan menghapal tokoh-tokoh pelaku sejarah dan tanggal peistiwa sejarah. Belajar 

sejarah adalah berpikir, memahami, dan mengolah semua warisan pengalaman masa lalu, yang 

kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Nugroho Notosusanto dalam 

Aminuddin Kasdi 2005, mengatakan bahwa “guna sejarah ada tiga macam, yaitu memberi 

pendidikan, memberi ilham inspirasi, memberi kesenangan atau pleasure”. Dalam penyampaian 

materi sejarah, salah satunya dapat dengan menerapkan teori belajar Humanistik dimana tujuannya 

adalah untuk memanusiakan manusia. Hal itu berarti dengan belajar secara optimal dan efektif dalam 

rangka untuk pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, dan realisasi diri. Salah satu model 

pembelajaran teori Humanistik adalah model pembelajaran emansipatoris yang dikembangkan untuk 

menjadikan siswa mempunyai sikap kritis dan mampu memecahkan masalah. Dengan demikian hal 

itu sejalan dengan tujuan dari pendidikan sejarah yaitu meningkatkan kemampuan berfikir kritis dalam 

menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Pendidikan karakter akan tumbuh sejalan 

dengan proses pembelajaran sejarah. 

Jika kita menengok perjalanan pendidikan bangsa Indonesia, pendidikan di negeri ini pun tidak 

terlepas dari sejarah. Pendidikan pada bangsa ini mulai ada pada jaman penjajahan, para pelopor 

pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara dengan penuh semangat memperjuangkan pendidikan untuk 

memajukan peradaban manusia Indonesia, R.A Kartini mendobrak emansipasi demi harkat dan 

martabat wanita Indonesia, dengan tidak meninggalkan kodratnya sebagai kaum hawa. Sejalan dengan 

perkembangan jaman, pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan menuju peningkatan yang 

lebih berkualitas. Kemajuan pendidikan kita tidak terlepas dari sejarah pendidikan masa lalu dan terus-

menerus dilakukan perbaikan, salah satunya dengan pemberlakuan kurikulum pendidikan yang terus 

disempurnakan, dari Rentjana Pelajaran 1947 hingga sekarang diberlakukan Kurikulum 2013 secara 

bertahap. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 
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Dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, pembentukan manusia 

Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, mata pelajaran sejarah memiliki arti 

yang strategis. Dengan kata lain, pendidikan sejarah memiliki potensi besar dalam mengembangkan 

pendidikan karakter, mata pelajaran sejarah paling memiliki potensi kuat untuk memperkenalkan 

kepada peserta didik tentang bangsa dan aspirasinya di masa lampau. Sejarah memiliki dimensi waktu, 

yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sejarah tidak berhenti pada satu waktu tertentu, 

dengan demikian sejarah itu berkelanjutan. Artinya peserta didik dapat belajar dari sejarah bangsa 

pada masa lalu, mengambil hikmah dan bersikap pada masa kini, yang akan menentukan sejarah 

bangsa di masa yang akan datang. Dengan belajar sejarah peserta didik dapat melakukan kajian 

tentang banyak hal, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, serta akibat apa yang 

timbul dari sebuah peristiwa bangsa di masa lampau, dampaknya bagi kehidupan pada masa sesudah 

peristiwa itu dan masa kini. Kajian tersebut juga dapat digunakan untuk menjawab tantangan yang 

mereka hadapi. Sesuai dengan tiga konsep waktu sejarah tersebut, materi  sejarah yang menyajikan 

tentang perjuangan manusia pada masa lalu harus memiliki potensi untuk dapat dipelajari dan 

diterapkan dalam kehidupan masa kini, dan apa yang dikerjakan di masa kini akan menjadi pelajaran 

dan penentu bagi kehidupan selanjutnya di masa depan. 

 Pengembangan potensi peserta didik untuk mengenal nilai-nilai bangsa yang diperjuangkan 

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

lanjut untuk kehidupan masa depan dapat dilakukan dengan belajar sejarah. Sejarah merupakan 

pembelajaran yang syarat dengan pendidikan karakter. Kita belajar sejarah tentang perjuangan, 

pengorbanan, harga diri bangsa, gotong-royong, demokrasi, toleransi, persatuan, dan lain-lain. Dengan 

sejarah, kita belajar bagaimana menghargai perjuangan dan jasa para pahlawan, bagaimana 

menghargai upaya persatuan bangsa yang sudah didengungkan dan diwujudkan pada masa perjuangan 

misalnya dengan terciptanya Sumpah Pemuda, toleransi beragama yang ditunjukkan oleh kerajaan-

kerajaan Tarumanegara, Mataram, Singasari, Majapahit, dan lain-lain. Bahkan sejak masa pra-aksara, 

benih-benih karakter (demokrasi) sudah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam 

musyawarah pemilihan pemimpin. Hal-hal tersebut merupakan wujud karakter bangsa yang tidak 

seharusnya hilang. Oleh karena itu, di masa sekarang perlu diwujudkan kembali karakter-karakter 

bangsa yang sudah dimiliki sejak dulu.  

Bagaimana sejarah mampu menjawab tantangan pendidikan karakter pada masa sekarang ? 

“Mari belajar dari sejarah.” Kalimat itu janganlah hanya menjadi kalimat indah saja. Mari kita benar-

benar belajar dari sejarah. Seperti yang telah disebutkan di atas, sejarah mengajarkan kepada kita 

banyak hal tentang karakter. Apa yang ada pada Bangsa Indonesia masa kini beserta seluruh 

kehidupan yang terjadi dan nilai budayanya, merupakan hasil perjuangan bangsa pada masa lalu. Yang 

dialami dan dilakukan bangsa Indonesia pada masa kini akan menjadi modal untuk perjuangan 

kehidupan pada masa mendatang. Dalam sejarah ada keberhasilan, ada kegagalan. Belajar sejarah 

memberikan informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan bangsa yang dapat dijadikan 

pengalaman, inspirasi, dan pelajaran dalam menjawab tantangan jaman. Belajar bagaimana para 

pendahulu berhasil berdemokrasi, bertoleransi, bersatu mengesampingkan perbedaan dan kedaerahan, 

belajar bagaimana tidak berhasilnya perlawanan-perlawanan daerah, dan sebagainya.  

Melalui pembelajaran sejarah, karakter peserta didik akan nampak dari sikap mereka, antara 

lain toleransi terhadap teman yang berbeda agama, menghormati perbedaan pendapat, musyawarah 

untuk mufakat, menjaga kerukunan dan persatuan, dan lain-lain. Dengan belajar dari sejarah juga, kita 

semakin mengerti bahwa keberhasilan dan kegagalan adalah dua sisi kehidupan yang terjadi dalam 

kehidupan nyata manusia. Bahwa segala upaya manusia akan membuahkan hasil, bahwa keberhasilan 



 

Seminar Nasional “Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pembejaran Sejarah” 200 
 

bukanlah akhir dari perjuangan, bahwa kegagalan bukan juga akhir dari perjuangan. Dan kita akan 

lebih menyadari bahwa segala peristiwa terjadi atas kehendak Tuhan.  

KESIMPULAN  

Pendidikan dalam lembaga sekolah merupakan sebuah proses guna mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. 

Proses tersebut merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan dengan tujuan untuk memiliki 

kekuatan, baik spiritual (keagamaan) maupun non spiritual, diantaranya pengendalian diri, akhlak 

mulia, kepribadian, dan kecerdasan, serta ketrampilan yang diperlukan baik untuk dirinya, 

masyarakat, bangsa, maupun negara. Peran guru sangatlah penting, merupakan salah satu pihak 

penentu keberhasilan pendidikan. 

Karakter atau watak adalah sifat batin yang dimiliki setiap individu, mempengaruhi segenap 

pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiatnya. Karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak 

atau kepribadian seseorang. Karakter akan terlihat pada semua tindakan dan perilaku manusia sehari-

hari. Karakter dapat dibentuk dan dikembangkan melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter 

menjadi sesuatu yang penting untuk membentuk generasi yang berkualitas. Pendidikan karakter 

merupakan salah satu alat untuk membimbing seseorang menjadi orang baik, sehingga mampu 

memfilter pengaruh yang tidak baik.  

Dalam upaya pendidikan karakter, dapat dilakukan melalui pendidikan formal, non formal, dan 

informal. Pendidikan formal mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, evokasi 

keagamaan dan khusus, yang dilaksanakan secara berjenjang. Pelaksanaan pendidikan karakter dapat 

dilakukan melalui semua jenjang pendidikan. Pendidikan karakter di sekolah dilakukan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar di kelas dan juga di luar kelas. Selain itu juga dapat diimplementasikan pada 

pendidikan pengembangan diri, antara lain melalui kegiatan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 

Salah satu mata pelajaran mediator PPK adalah mata pelajaran sejarah. Materi pembelajaran 

sejarah sarat akan nilai-nilai pembelajaran (keteladanan tokoh, pelajaran moral, pengalaman masa lalu, 

dan lain-lain) yang dapat dijadikan pembangun, pembentuk, dan penguat karakter. Dalam 

pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, pembentukan manusia Indonesia yang 

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, mata pelajaran sejarah memiliki arti yang strategis. 

Dengan kata lain, pendidikan sejarah memiliki potensi besar dalam mengembangkan pendidikan 

karakter, mata pelajaran sejarah paling memiliki potensi kuat untuk memperkenalkan kepada peserta 

didik tentang bangsa dan aspirasinya di masa lampau. Dengan belajar sejarah, peserta didik akan 

belajar tentang keberhasilan dan kejayaan, pun tentang kegagalan yang pernah dialami bangsanya, 

sehingga dapat mengambil makna dan hikmah dari semua yang pernah dialami bangsanya untuk 

menentukan sikap dan menjawab tantangan yang dihadapi, yang nantinya menjadi penentu masa 

depan bangsa. 
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IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER 

MELALUI PEMBELAJARAN SEJARAH DI SEKOLAH DASAR (SD) 

Umi Azizah 
Pascasarjana Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta 

Abstract: The introduction of the values of character education for children from an early 

age is very important, considering the number of cases of violence that occurred among 

adolescents. This paper aims to contribute to history teachers in implementing the values 

of character education in history learning. The method used is critical analysis method. In 

introducing the values of character education, teachers can analyze KDs related to history 

subjects incorporated in social studies subjects. Teachers can include the values of 

character education related to the KD. Thus, the teacher is able to introduce the values of 

character education to students through learning history. 

Key word: Character Education, Learning History, Elementary School  

Abstrak: Pengenalan nilai-nilai pendidikan karakter terhadap anak sejak dini sangatlah 

penting, mengingat banyaknya kasus-kasus kekerasan yang terjadi dikalangan remaja. 

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih bagi guru sejarah dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah. 

Metode yang digunakan adalah metode analisis kritis. Dalam mengenalkan nilai-nilai 

pendidikan karakter, guru dapat menganalisis KD yang berhubungan dengan mata 

pelajaran sejarah yang tergabung dalam mata pelajaran IPS. Guru dapat memasukan nilai-

nilai pendidikan karakter yang berhubungan dengan KD tersebut. Dengan demikian, guru 

mampu mengenalkan nilai-nilai pendidikan karakter kepada siswa melalui pembelajaran 

sejarah. 

Kata kunci: Pendidikan Karakter, Pembelajaran Sejarah, Sekolah Dasar 

Berbicara tentang negara berkembang, permasalah karakter bangsa merupakan masalah terpenting. 

Hal ini disebabkan karakter bangsa sangat menentukan kelangsungan hidup suatu bangsa di negara 

yang masih berkembang. Tidak heran jika Soekarno sebagai salah satu pendiri Republik Indonesia 

selalu mengingatkan tentang pentingnya “nation and character building” bagi negara yang baru saja 

merdeka. Dari sini dapat kita lihat bahwa berkembangnya suatu negara sangat bergantung pada 

karakter yang dimiliki oleh bangsanya. Oleh karena itu, setiap negara sangat memperhatikan masalah 

karakter dalam dunia pendidikan.  

 Pada dewasa ini dalam dunia pendidikan, di Indonesia masih banyak terjadi tindakan-

tindakan amoral di lingkungan pelajar. Banyak siswa saling melukai karena kurangnya kesadaran akan 

nilai-nilai moral dalam dirinya. Bullying, tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, bahkan 

kekerasan seksual dikalangan pelajar masih sering terjadi. Mirisnya kekerasan tersebut tidak hanya 

dilakukan oleh siswa, tetapi guru juga banyak yang melakukan tindakan kekerasan kepada siswanya. 

Maraknya kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia, mencerminkan bahwa 

karakter merupakan hal yang jarang ditemukan dalam masyarakat Indonesia saat ini . 

 Tidak hanya dalam dunia pendidikan, dalam dunia pemerintahanpun di Indonesia sangat 

rendah karakter diri yang dimiliki oleh sebagian aparatur negara, yang seharusnya menjadi contoh 

sebagai kelompok masyarakat terdidik  . Hal tersebut dapat dibuktikan dengan maraknya kasus 

korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Mereka tidak lagi mengenal sebuah karakter dirinya 

sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk social yang seharusnya dapat memberi manfaat 

kepada orang banyak. Peristiwa-peristiwa tersebut mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai 
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pendidikan karakter bagi kemajuan suatu bangsa. Negara yang baik adalah negara yang memiliki 

karakter bangsa yang menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. 

Tulisan ini mengkaji tentang implementasi nilai-nilai pendidikan karakter kepada siswa Sekolah Dasar 

khususnya melalui pembelajaran sejarah.  

 Mengapa melalui pembelajaran sejarah?. Pembelajaran sejarah merupakan suatu hal yang 

tidak boleh dilupakan dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter. Prof. Dr. H. Imam 

Suprayogo (2013: 61) menyatakan bahwa pelajaran sejarah itulah yang akan membentuk karakter, 

watak, atau akhlak seseorang. Setiap generasi perlu mengetahui lika-liku perjalanan bangsanya bahwa 

Bangsa Indonesia berdiri kokoh di tengah-tengah bangsa lainnya setelah melewati sejarah perjuangan 

panjang serta pengorbanan besar. Namun dalam implementasinya dalam dunia pendidikan pelajaran 

sejarah sering sekali diabaikan oleh siswa, karena dianggap tidak sepenting mata pelajaran lainnya. 

padahal melalui pembelajaran sejarah itulah watak dan karakter seseorang akan terbentuk. Dengan 

demikian, karakter bangsa yang akhir-akhir ini merosot, bisa saja karena bangsanya telah melupakan 

perjalanan sejarah kemanusiaan dan juga sejarah bangsanya.  

 Berdasarakan uraian diatas dengan menggunakan metode analisis kritis maka tulisan ini 

mencoba membahas mengenai implementasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui pembelajaran 

sejarah di Sekolah Dasar. Tulisan ini diharapkan mampu menjadi jembatan bagi guru sejarah Sekolah 

Dasar untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah. 

PEMBAHASAN 

Pendidikan Karakter dan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

 Dalam sejarah peradaban manusia, pendidikan karakter masih terkenal hingga sekarang sejak 

ia digemakan oleh Paradaban Yunani Kuno dengan para filsuf-filsufnya. Kesaksian munculnya ide-

ide Yunani Kuno dapat kita lihat dari karya-karya Homeros. Karyanya yang berisikan ajaran dan 

sejarah Yunani merupakan uraian tentang visi pendidikan karakter. Selain Homeros, Socrates juga 

menunjukan karakter ajarannya yang mengemukakan bahwa nilai-nilai yang lahir dari pengetahuan 

yang benar sangat penting bagi pembentukan nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang. Pada era 

Romawi dan abad pertengahan, pendidikan karakter identik dengan pendidikan moral agama yang 

menawarkan konsep-konsep moral dan nilai yang dipandang sebagai jawaban atas masalah-masalah 

moral sebelumnya. Sebagai contoh pada saat bobroknya kekuasaan Roma, baik secara moral maupun 

secara politik ( Mu’in, 2011: 299-310). Dalam perkembangannya, pendidikan karakter masih terus 

menjadi topik penting yang terus diperbincangkan di setiap negara hingga saat ini. 

 Kesuma dkk dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik 

Di Sekolah (2012: 4-5), menuliskan bahwa pendidikan karakter merupakan istilah yang semakin hari 

semakin mendapatkan pengakuan dari masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia saat ini. Terlebih 

dengan dirasakannya berbagai masalah hasil pendidikan yang dilihat dari perilaku lulusan pendidikan 

dari berbagai institusi saat ini, seperti korupsi, narkoba, tawuran, hingga perampokan yang dilakukan 

oleh pelajar. Hal ini terasa semakin kuat ketika negara Indonesia dilanda krisis dan krisis tersebut tidak 

segara usai. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi dikalangan masyarakat Indonesia baik pelajar 

maupun non pelajar sangat menunjukan bahwa pendidikan karakter dan penerapan nilai-nilai 

pendidikan karakter masih sangat kurang. 

 Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah 

meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, keluarga, antar sesama, maupun 

kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil (Narwanti, 2011: 14). Definisi lain dikemukakan 
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oleh Ratna Megawangi (2004: 95) menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah sebuah usaha  untuk 

mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya sehari-hari. 

Berbeda dengan Koesoema (2011: 193-194) menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan 

keseluruhan dinamika relasional antar pribadi dengan berbagai macam dimensi, supaya pribadi 

tersebut dapat menghayati kebebasannya, sehingga ia mampu semakin bertanggung jawab atas 

pertumbuhan dirinya sebagai pribadi dan perkembangan orang lain dalan hidup mereka. 

 Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter sangat berkaitan erat 

dengan kepribadian seseorang yang melibatkan berbagai macam nilai. Pada hakikatnya pendidikan 

karakter tidak hanya diberikan kepada pelajar saja, tetapi juga kepada mereka yang non pelajar. Secara 

umum dalam pendidikan karakter terdapat nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan kepada peserta 

didik. Nilai-nilai tersebut sangat berkaitan erat dengan kepribadian seseorang dalam kehidupannya 

sehari-hari. Adapun nilai-nilai tersebut adalah nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, bersahabat atau komunikatif,cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, 

dan tanggung jawab (Syarbini, 2014: 38-39). 

 Selain hal diatas, penguatan karakter menjadi salah satu progam prioritas Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) dan wakilnya Jusuf Kalla. Dilansir dari siaran pers Kemendikbud yang berjudul 

Penguatan Pendidikan Karakter, Pintu Masuk Pembenahan Nasional, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan mengimplementasikan penguatan karakter penerus bangsa melalui Gerakan Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) yang diterjunkan sejak tahun 2016 silam. Berdasarkan arahan dari 

Presiden Jokowi, pendidikan karakter pada jenjang Sekolah Dasar mendapatkan bagian yang lebih 

besar daripada pendidikan yang mengajarkan tentang pengetahuan. Disebutkan bahwa untuk Sekolah 

Dasar sebesar 70% sedangkan untuk Sekolah Menengah 60% (Riset Dikti: 2017). 

 Jika secara umum terdapat 18 nilai-nilai pendidikan karakter yang telah disebutkan diatas, 

maka dalam PPK terdapat lima nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila sebagai prioritas 

pengembangan gerakan PPK. Lima nilai karakter tersebut adalah religius, nasionalisme, integritas, 

kemandirian, dan kegotongroyongan. Kelima nilai tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling 

berinteraksi dan saling mendukung serta berkembang secara dinamis sehingga mampu membentuk 

keutuhan pribadi yang baik (Riset Dikti: 2017). Dibentuknya PPK merupakan penguatan tri pusat, 

yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat atau komunitas. Dengan dibentuknya PPK, secara tidak 

langsung Negara Indonesia sangat memperhatikan pentingnya implementasi nilai-nilai pendidikan 

karakter bagi peserta didik, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar. 

Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Sejarah. 

 Pembelajaran sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang diminati oleh peserta 

didik. Image yang sangat kuat dikalangan peserta didik sejak dahulu hingga sekarang bahwa pelajaran 

sejarah merupakan pelajaran yang membosankan. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran sejarah 

terkesan bersifat hafalan dan kurang menarik. Akan tetapi isu tersebut belum dapat dibuktikan hingga 

sekarang. Terbukti hingga sekarang belum ada penelitian yang memberikan hasil memuaskan 

mengenai isu tersebut. Isu tersebut telah didongkrak dengan banyaknya peserta didik yang menyukai 

dan bahkan menggeluti bidang kesejarahan, meskipun kenyataannya pembelajaran sejarah tidak 

begitu diminati oleh mayoritas peserta didik. 

 Munculnya isu diatas tidak lepas dari peran guru sejarah dalam menyampaikan pembelajaran 

sejarah. Dalam proses pembelajaran sejarah, masih banyak guru yang menggunakan paradigma 

konvensional. Paradigma konvensional menempatkan guru sebagai subjek pembelajaran yang 

mentransferkan ilmunya, sedangkan siswa hanya sebagai objek belajar yang dipandang belum 

memiliki pengetahuan. Disinilah letak kebosanan siswa dalam pembelajaran, karena siswa hanya 
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diposisikan sebagai penerima materi tanpa diajak untuk berfikir kritis. Keadaan kelas yang monoton 

juga mendorong siswa untuk merasakan kebosanan dalam pembelajaran. Pembelajaran sejarah bukan 

suatu pembelajaran yang hanya bisa diajarkan melalui ceramah saja, melainkan juga bisa dilakukan 

dengan proses pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan media yang ada dan studi langsung 

ke situs sejarah sesuai kurikulum dan teknologi yang berlaku saat ini. 

 Banyak yang bisa dilakukan oleh guru untuk menghilangkan rasa bosan siswa dalam 

pembelajaran, salah satunya dengan mengubah metode pembelajaran dari paradigma konvensional ke 

paradigma konstruktif. Dengan mengubah paradigma konvensional menjadi paradigma konstruktif, 

peserta didik akan terbiasa dalam mengeksplorasi prinsip, prosedur, dan soal-soal yang berhubungan 

dengan sejarah. Siswa tidak lagi merasakan bosan di kelas dan mata pelajaran sejarah tidak lagi 

terkesan kurang menarik, karena dengan paradigma konstruktif siswa akan merasakan bahwa sejarah 

sangat penting untuk dipelajari. Pembelajaran sejarah yang baik adalah pembelajaran yang mampu 

menumbuhkan kemampuan siswa, dalam melakukan konstruksi keadaan pada masa sekarang dengan 

peristiwa masa lalu yang menjadi topik pembelajaran sejarah saat itu. 

 Topik dalam pembelajaran sejarah tidak terlepas dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 

masa lalu, baik dalam bidang politik, pendidikan, agama, dan bidang sosial lainnya.  Tidak heran jika 

Prof. Dr. H. Imam Suprayogo (2013: 61) menyatakan bahwa pelajaran sejarah itulah yang akan 

membentuk karakter, watak, atau akhlak seseorang. Karena dengan mengetahui peristiwa sejarah pada 

masa lalu, peserta didik akan diajak untuk melihat betapa kerasnya lika-liku perjalanan bangsanya. 

Pembelajaran sejarah berfungsi untuk membangun perspektif kesadaran sejarah dalam menemukan, 

memahami, dan menjelaskan jati diri bangsa di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Fungsi tersebut 

sangat relevan dengan tujuan pendidikan karakter, yaitu sebagai sistem penanaman nilai-nilai karakter 

yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, dan tindakan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut 

dalam kehidupannya.  

 Mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah, akan 

membantu peserta didik dalam menemukan jati diri bangsanya dengan pengetahuan yang dia miliki, 

kesadaran, dan tindakannya, sehingga dapat menjadi penerus bangsa yang berkepribadian baik. Materi 

sejarah banyak memberikan informasi mengenai gagal dan berhasilnya suatu bangsa dalam 

menghadapi tantangan zaman. Materi dalam mata pelajaran sejarah tidak hanya berhubungan dengan 

kesuksesan, tetapi juga berhubungan dengan kegagalan. Disinilah titik pentingnya 

mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah.  

 Pada dasarnya, mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran 

sejarah bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Guru harus pandai memilih materi yang tepat 

untuk bisa menyisipkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah. Setidaknya guru 

harus memahami enam prinsip dasar pendidikan karakter yang bisa dijadikan pedoman bagi promosi 

pendidikan karakter di sekolah. Enam prinsip dasar tersebut diantaranya adalah karaktermu ditentukan 

oleh apa yang kamu lakukan, setiap keputusan yang kamu ambil menentukan akan menjadi orang 

seperti apa dirimu, karakter yang baik mengandaikan bahwa hal yang baik itu dilakukan dengan cara 

yang baik, jangan pernah mengambil perilaku buruk yang dilakukan oleh orang lain sebagai patokan 

perilakumu, apa yang kamu lakukan itu memiliki makna dan transformatif, dan yang terakhir bayaran 

bagi mereka yang memiliki karakter baik adalah bahwa kamu menjadi pribadi yang baik (Koesoema: 

2011, 218-220).  

Pembelajaran Sejarah Di Sekolah Dasar 

 Pembelajaran sejarah merupakan suatu pembelajaran yang sangat penting bagi peserta didik 

disegala satuan pendidikan. Dalam pembelajaran sejarah, peserta didik tidak hanya dijejali ilmu-ilmu 

yang berhubungan dengan sejarah, tetapi juga dijejali ilmu-ilmu sosial lainnya. Seperti yang 
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disampaikan oleh Peter Burke (2015: 24), bahwa sejarah atau sejarawan tidak pernah putus hubungan 

dengan teorisi sosial. Peter Burke memberi contoh tentang sejarawan terkenal Belanda, Johan 

Huizinga, menerbitkan buku yang berjudul Waning Of The Middle Ages. Buku tersebut mengkaji 

tentang kebudayaan abad ke 14 dan ke 15 dengan memanfaatkan ide-ide ahli antropologi sosial. Hal 

ini dapat membuktikan bahwa kajian pembelajaran sejarah tidak hanya mempelajari tentang peristiwa 

sejarah saja, tetapi juga peristiwa sosial lainnya. 

 Pembelajaran sejarah memiliki perbedaan di setiap jenjang pendidikan. Untuk tingkat 

Sekolah menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA), pembelajaran sejarah merupakan mata 

pelajaran yang berdiri sendiri. Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah 

Tsanawiyah (MTS) serta Tingkat Sekolah Dasar (SD), pembelajaran sejarah bukan lagi mata pelajaran 

yang berdiri sendiri, melainkan mata pelajaran yang tergabung dengan mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). Pembelajaran sejarah di tingkat SMP dan SD karena tidak berdiri sendiri, 

hal ini menjadi tantangan bagi guru terlebih dalam hal waktu. Terkadang, jumlah materi yang harus 

disampaikan tidak sesuai dengan waktu yang diberikan.  

 Pembelajaran IPS untuk tingkat SD di Indonesia sudah berkali-kali mengalami transformasi 

yang diakibatkan adanya perubahan kurikulum. Sesuai dengan informasi yang dikeluarkan oleh Dinas 

Pendidikan dan Budaya (dalam Sriyanto, 2016: 114-115) transformasi pembelajaran IPS sesuai 

dengan perubahan kurikulum diantaranya adalah sebagai berikut. Pada kurikulum tahun 1975, 

pembelajaran IPS diberlakukan di kelas III hingga kelas VI sebanyak dua jam pembelajaran. Pada 

kurikulum 1984, pembelajaran IPS terpadu mulai diberlakukan di SD dan diberlakukan dari kelas III 

(2 jam pembelajaran) hingga kelas IV sampai kelas VI (3 jam pembelajaran). Pada kurikulum 1994 

pembelajaran IPS dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pembelajaran IPS Terpadu dan sejarah 

nasional. Diberlakukan sejak kelas III (3 jam pembelajaran) hingga kelas IV-VI (5 jam pembelajaran). 

 Transformasi pembelajaran IPS di SD masih terus berjalan hingga diberlakukannya 

kurikulum 2006. Pada kurikulum 2006, pembelajaran IPS diberlakukan di kelas I hingga kelas VI. 

Akan tetapi untuk kelas I hingga kelas III, pembelajaran IPS tidak berdiri sendiri melainkan dalam 

bentuk tematik saja. Sehingga pembelajaran IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri baru 

diterapkan di kelas IV hingga kelas VI, sebanyak tiga jam pembelajaran. Peraturan tersebut masih 

berlaku hingga sekarang (Sriyanto, 2006: 114-115). Meskipun pembelajaran IPS mengalami 

transformasi secara terus menerus, tetap saja materi sejarah masih menjadi komponen pembelajaran 

IPS di SD. 

 Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan dari Kementerian Dinas Pendidikan dan Budaya, 

kompetensi inti (KI) untuk mata pelajaran IPS di SD adalah sebagai berikut: 

Kelas IV. KI. 3: Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Dengan komponen kompetensi dasar (KD) 

sebagai berikut: KD 3.1, mengidentifikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota hingga provinsi. KD 3.2, mengidentifikasikan 

keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa 

Indonesia, serta hubungannya dengan karateristik ruang. KD 3.3, mengidentifikasikan kegiatan 

ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial serta budaya 

dilingkungan sekitar sampai provinsi. KD 3.4, mengidentifikasikan kerajaan Hindu/ Budha/ Islam 

dilingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. 

Kelas V. KI. 3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan di tempat bermain. Dengan 
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komponen KD sebagai berikut: KD, 3.1, Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai 

negara kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, 

komunikasi, serta transportasi. KD, 3.2, Menganalisis bentuk bentuk interaksi manusia dengan 

lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat 

Indonesia. KD, 3.3, Menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan 

masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. KD, 3.4, 

Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. 

 Kelas VI. KI. 3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Dengan 

komponen KD sebagai berikut: KD, 3.1, Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan 

sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. KD, 3.2. Menganalisis perubahan sosial budaya 

dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. KD, 3.3, Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam 

kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup 

ASEAN. KD, 3.4, Memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan 

kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Berdasarkan uraian 

KI dan KD diatas kita dapat menganalisis pembelajaran sejarah di SD yang terorganisir didalam 

pembelajaran IPS.  

Mengintegrasikan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Sejarah Di Sekolah 

Dasar 

 Memperkenalkan nilai-nilai pendidikan karakter melalui pembelajaran sejarah adalah salah 

satu hal yang harus dilakukan oleh guru sejarah, khususnya guru sejarah di SD. SD merupakan salah 

satu institusi pendidikan yang dihuni oleh peserta didik yang sedang mamasuki masa-masa golden 

age. Masa golden age adalah masa keemasan seorang anak, yaitu masa ketika anak banyak memiliki 

potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Pada masa inilah sangat tepat untuk mulai 

menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter yang nantinya diharapkan akan dapat membentuk 

kepribadian peserta didik (Fadlillah&Khorida, 2013: 48). 

 Untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran, secara filosofis harus 

diberi nilai-nilai fundamental yang berhubungan dengan bidang studi yang bersifat provetik, universal, 

dan humanistik. Hal ini merupakan sebuah proses penyadaran bahwa ilmu apapun tidak berdiri 

sendiri. Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran didasarkan bahwa setiap ilmu memiliki 

metodologinya sendiri, pemanfaatan metodologi ilmiah bisa saling diintegrasikan dengan metodologi 

yang lain (Maksudin, 2013: 71-79). Sebagai contoh dalam bidang ilmu sejarah, didalamnya 

terkandung banyak sekali nilai-nilai moral. Ilmu sejarah memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

ilmu lain. Sejarah berkenaan dengan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dalam peristiwa tersebut 

terkandung nilai-nilai moral seperti nilai kejujuran, kepatuhan, kedisiplinan, tanggung jawab. 

Toleransi, kemandirian, perdamaian, dan lainnya. 

 Pembelajaran sejarah di jenjang SD masih tergabung dengan mata pelajaran IPS, oleh karena 

itu guru sejarah harus mampu menganalisis materi IPS yang berhubungan dengan sejarah. 

Berdasarkan uraian KI dan KD pada sub bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa 

pembelajaran sejarah seutuhnya terdapat pada mata pelajaran IPS kelas IV KD, 3.4, Mengidentifikasi 

kerajaan Hindu, Buddha dan, Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan 

masyarakat masa kini, pada mata pelajaran IPS kelas V KD, 3.4, Mengidentifikasi faktor-faktor 

penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya, pada mata pelajaran IPS kelas VI mulai dari KD 3.1 hingga KD 3.4. Dalam 
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kompetensi dasar tersebut guru bisa mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter yang telah 

disebutkan diatas. 

 Adapun nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat diaplikasikan dalam kompetensi dasar 

diatas diantaranya, pada KD 3.4 kelas IV guru bisa mengaplikasikan nilai toleransi, rasa ingin tahu, 

persahabatan, cinta damai, peduli sosial, dan nilai tanggung jawab. Dalam pembelajaran mengenai 

kerajaan baik kerajaan Hindu, Budha maupun Islam, guru dapat mengajak siswa untuk menelusuri 

kerja sama antara kerajaan-kerajaan tersebut. Sehingga siswa dapat menganalisis nilai-nilai toleransi 

dalam kerja sama yang dilakukan oleh kerajaan tersebut. Ketika siswa menganalisis nilai-nilai 

toleransi, secara tidak langsung akan memunculkan rasa ingin tahu siswa mengenai kerejaan-kerajaan 

itu. Siswa juga akan mengerti arti persahabatan dan kedamaian yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan 

itu, meskipun tidak semua kerajaan tersebut saling bekerja sama. Selain hal itu, siswa juga akan 

mengetahui siapa raja yang pernah menjadi pemimpin kerajaan Hindu, Budha, maupun Islam. Dari 

situ, siswa akan mempelajari sikap tanggung jawab raja terhadap rakyatnya sebagai pemimpin. 

 Contoh diatas adalah salah satu cara mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

pembelajaran sejarah pada mata pelajaran IPS di SD. Tantangan menjadi guru sejarah adalah 

bagaimana ia mampu membuat pembelajaran sejarah menjadi menarik dan tidak membosankan. 

Disinilah tingkat kekreatifan seorang guru sejarah harus ditingkatkan, terkhusus dalam 

mengaplikasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah. Banyak berbagai cara yang dapat 

digunakan oleh guru SD dalam mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan karakter kepada peserta 

didiknya, tidak hanya pada mata pelajaran sejarah tetapi juga pada mata pelajaran yang lain. 

KESIMPULAN 

 Masa-masa Golden Age anak adalah masa-masa yang sangat penting bagi pertumbuhan anak. 

Pada masa Golden Age anak mampu menyerap dengan sangat mudah perilaku-perilaku orang lain 

yang ada disekitarnya. Tidak hanya perilaku, bahkan nilai maupun materi akan mudah diterima oleh 

anak pada masa itu. Itulah alasan mengapa sangat penting mulai menanamkan nilai-nilai pendidikan 

karakter kepada anak terutama sejak ia menginjak masa-masa Golden Age. Hal ini dapat dimanfaatkan 

oleh guru SD untuk mulai memperkenalkan kepada siswanya mengenai nilai-nilai pendidikan 

karakter, terutama oleh guru. 

  Mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah dapat 

dilakukan dengan menganalisis KD yang berhubungan dengan sejarah pada mata pelajaran IPS. Guru 

dapat memasukan nilai-nilai pendidikan karakter pada setiap poin pembahasan yang mengandung 

nilai-nilai pendidikan karakter.  

 Berdasarkan analisis secara kritis terhadap implementasi nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam pembelajaran sejarah di SD, menghasilkan sebuah pemetaan. Diantara pemetaan yang 

dihasilkan adalah, ada hal-hal yang harus dihilangkan dan ada hal-hal yang harus di pertahankan dalam 

pembelajaran sejarah di SD. Adapun hal-hal yang harus dipertahankan adalah tingkat kekreatifan guru 

dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah, dan 

kesadaran akan pentingnya nilai-nilai pendidikan untuk ditanamkan sejak dini. Adapun hal-hal yang 

harus dihilangkan adalah paradigma pembelajaran guru yang bersifat konvensional. Hal itu dilakukan 

agar siswa merasa tidak bosan dalam pembelajaran dan dapat mengeksplorasi pengetahuan yang 

mereka dapat selama pembelajaran. 
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MODEL PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS NILAI-NILAI 

SERAT WICARA KERAS (SWK) UNTUK MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA  

Wahyu Djoko Sulistyo 
Jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang 

Abstrak : Penelitan ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah model pembelajaran 

sejarah berbasis nilai-nilai Serat Wicara Keras yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa dan menguji efektivitasnya. Model ini diuji cobakan di SMA IC AM 

Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dimodifikasi dari 

konsep Borg and Gall. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui 

observasi, wawancara, angket dan test prestasi. Hasil uji efektivitas kemampuan berpikir 

kritis menunjukkan bahwa hasil uji t 3,475 dengan taraf signifikansi 0,001< 0,05 yang 

artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap model yang dikembangkan. 

Sedangkan untuk mengetahui peningkatan prestasi sebagai dampak utama sebuah 

pembelajaran yang diuji dengan uji beda non parametik mann whitney kelas eksperimen 

memperoleh skor Z sebesar -3,983 dengan signifikansi p=0,000 atau lebih kecil daripada 

alpha yang berarti Ho ditolak artinya terdapat perbedaan. Sedangkan untuk kelas control 

memperoleh skor Z sebesar -0,226 dengan signifikansi 0,821 atau lebih besar daripada 

alpha (Ho diterima) atau tidak menunjukkan perbedaan. Dari perolehan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran sejarah yang dikembangkan efektif untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 

Kata kunci : Pengembangan Model, Pembelajaran Sejarah, Berpikir Kritis 

Abstract: This research aims to develop a history-based learning model of  “ nilai-nilai 

Serat Wicara Keras (SWK)’’ that can improve students' critical thinking skills and test 

their effectiveness. This model was tested in SMA IC AM Sukoharjo. This study is a 

modified development study of the Borg and Gall concept. Instruments used to collect data 

through observation, interviews, questionnaires and achievement tests. The result of the 

effectiveness test of critical thinking ability showed that the test result t 3,475 with 

significance level 0,001 <0,05 meaning that there is significant influence to the developed 

model. While to know the improvement of achievement as main impact of a study which 

tested with non parametric test of mann whitney experiment class get score Z equal to -

3,983 with significance p = 0.000 or less than alpha which means Ho rejected means there 

is difference. While for control class get score Z equal to -0,226 with significance 0,821 

or bigger than alpha (Ho accepted) or do not show difference. From the acquisition can 

be concluded that the learning model of history developed effectively to improve the ability 

of critical thinking. 

Keywords: Model Development, History Learning, Critical Thinking 

Belajar sejarah menjadi salah satu bagian untuk mencapai tujuan pendidikan nasional melalui 

pengalaman sejarah yang yang ditanamkan kepada para peserta didik. Mata pelajaran sejarah menjadi 

pelajaran wajib yang harus ditempuh oleh semua siswa dari berbagai jenjang pendidikan. 

Pembelajaran sejarah, terutama pembelajaran sejarah nasional, adalah salah satu di antara sejumlah 

pembelajaran, mulai dari SD (Sekolah Dasar) sampai dengan SMA (Sekolah Menengah Atas), yang 

mengandung tugas menanamkan semangat berbangsa dan bertanah air (Aman, 2011: 2). Peran 

pembelajaran sejarah sangat penting  untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam jiwa setiap warga 

Negara, tidak dapat dipungkiri jika pembelajaran sejarah harus dikemas dengan baik sehingga mampu 

memberikan wawasan sejarah yang berarti bagi siapapun. Tanpa wawasan sejarah, dalam 
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pembangunan bangsa akan menyebabkan suatu bangsa seperti orang ‘’pikun’’, karena bangsa yang 

tidak mengenal sejarah, ibarat orang yang kehilangan memorinya (Kartonodirjo,S. 1992: 206). 

Model pembelajaran yang bersifat satu arah dimana guru menjadi sumber pengetahuan utama 

dalam kegiatan pembelajaran menjadi sangat sulit untuk dirubah. Pembelajaran sejarah saat ini 

mengakibatkan peran siswa sebagai pelaku sejarah pada zamannya menjadi terabaikan. Pengalaman-

pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya atau lingkungan sosialnya tidak dijadikan 

bahan pelajaran di kelas, sehingga menempatkan siswa sebagai peserta pembelajaran sejarah yang 

pasif. Dengan kata lain, kekurangcermatan pemilihan strategi mengajar akan berakibat fatal bagi 

pencapaian tujuan pengajaran itu sendiri (Widja, 1989:13).  

Menurut Kochar (2008:393-395) kualitas yang harus dimilki guru sejarah adalah penguasaan 

materi dan penguasaan teknik. Dalam penguasaan teknik, guru sejarah harus meguasai berbagai 

macam metode dan teknik dalam pembelajaran sejarah. Guru harus menciptahkan suasana belajar 

yang nyaman dan menyenangkan agar proses belajar-mengajar dapat berlangsung dengan cepat dan 

baik. Namun pada kenyataanya masih banyak ditemui guru sejarah yang tidak mampu mengajarkan 

sejarah dengan baik. Pada umumnya guru sejarah belum menunjukkan kinerja yang baik, terbukti 

dengan masih banyaknya guru sejarah SMA dalam proses pembelajaranya masih suka menyampaikan 

“tumpukan’’ informasi tentang nama-nama tokoh, tanggal suatu peristiwa, dan isi perjanjian sebanyak 

mungkin, bukan semua itu diartikan bagi peserta didik (Abdullah,T. 2001). 

Berlangsungnya proses belajar sejarah yang baik seharusnya mengajak siswa untuk berpikir 

kritis dan aktif dalam pembelajaran. Sejarah yang diajarkan dengan baik, dapat menjadikan seseorang 

bersikap kritis dan berperikemanusiaan (Hill, 1956: 12). Berpikir kritis dalam pemebelajaran sejarah 

berarti siswa harus dapat memahami suatu peristiwa sejarah dan mengambil nilai dari pengalaman 

sejarah tersebut. Edward Glaser (1941:5) mendefenisikan berpikir kritis sebagai suatu sikap mau 

berpikir secara mendalam tentang masalah-masalah dan hal-hal yang berada dalam jangkauan 

seseorang, pengetahuan tentang metode-metode pemeriksaan dan penalaran logis, dan semacam suatu 

keterampilan untuk menerapkan metode-metode tersebut.  Oleh karena itu diperlukan bimbingan dari 

seorang pengajar untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis tersebut. Seorang pengajar yang 

hanya mengajarkan tentang fakta tidak menolong muridnya untuk mencapai suatu proses belajar 

(Rooijakkers.1991:110). Dengan hal ini seorang pengajar perlu untuk mengajak siswa berpikir 

memecahkan masalah dan membangun pengetahuanya sendiri. Dalam pengembangan model ini, 

peneliti mengkombinasikan dua pendekatan yaitu pembelajaran berbasis masalah (problem based 

learning) dan pendekatan analisisi nilai ( values analisys approach). Kenapa dua pendekatan ini yang 

dipilih mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu yang signifikan hasilnya terhadap 

meningkatnya kemampuan berfikir kritis. Beberapa diantaranya yaitu ; “The Effaect of Problem Based 

Learning on Critical Thingking Ability : A Theoritical and Emperial Review” ditulis oleh Alias Masek 

dan Sulaiman Yamin. Dimana PBL dapat memacu mata kognitif pemikiran siswa.  Scott Burris dan 

Bryan L. Garton dalam “ Effect of Instructional Strategy on Critical Thingking and Content 

Knowledge: Using Problem Based Learning in The Scondary Classrom”. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan peningkatan kemampuan berfikir kritis dari 63 siswa pada sekolah tingkat dua. 

Menambahkan hasil penelitian I Wayan Sadia dalam “ Model Pembelajaran yang Efektif untuk 

Meningkatkan Ketrampilan Berfikir Kritis” menunjukkan bahwa model Problem Based Learning 

menempati urutan kedua dengan 20,6 % sebagai media paling efektif untuk meningkatkan 

kemampuan berfikir kritis.  Dengan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa Problem Based Learning 

merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berfikir 

kritis siswa. 
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Perbedaan dari pengembangan model ini dengan yang lainya, yaitu adanya Serat Wicara Keras 

(SWK) yang dijadikan sebagai basis dalam pengembangan modelnya. Oleh karena itu butuh 

pendekatan untuk dapat menginternalisasikan nilai tersebut kepada siswa. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan pendekatan VAA, mengacu kepada beberapa yang juga menggunankan pendekatan 

analisis nilai Values Analysis Approach (VAA) untuk memudahkan siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Penggunaan pendekatan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Ani Siti Anisah dengan judul “Pendekatan Pembelajaran Analisis Nilai untuk Meningkatkan 

Pemahaman Konsep dan Sikap Kepedulian Sosial Siswa pada Mata Pelajaran IPS”. Dalam 

penelitian tersebut pendekatan analisis nilai mampu menunjukan adanya peningkatan terhadap 

pemahaman dan siskap kepedulian social yang signifikan. Hasil riset dalam artikel dari Reddy, 

Lokanadha., Thankachan& M. Shailaja. Dengan judul  Value Analysis - A Holistic Approach To 

Value Education For Developing A Culture Of Peace And Values Among Students menyampaikan 

temuan bahwa nilai-nilai perdamaian dapat disampaiakan secara tepat kepada siswa melalui 

pendekatan analisisi nilai yang dilakukan oleh siswa. Dengan temuan yang sama dari hasil penelitian 

ini maka dapat dikatakan bahwa VAA merupakan salah satu pendekatan yang efektif untuk menamkan 

nilai-nilai karakter kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Dari permasalahan di atas peneliti berusaha untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. Meningkatnya kemampuan berpikir kritis dapat dilalui melalui sebuah model pembelajaran 

yang tepat. Sebuah model pembelajaran yang dalam tahapanya menempatkan siswa sebagai pusat 

pembelajaran. Selain itu pembelajaran yang dikembangkan berbasis pada sebuah nilai. Nilai yang 

diambil adalah nilai yang terkandung di dalam Serat Wicara Keras (SWK). Dipilihnya nilai dari serat 

ini sebagai basis dari pengembangan model dikarenakan nilai-nilai SWK ini merupakan bentuk sikap 

kritis pujangga Keraton Kasunanan terhadap situasi social dan politik saat itu. Dipilih serat ini karena 

didalamnya terkandung nilai sejarah yang luhur. Serat ini berisikan kritik politik pujangga terhadap 

raja dan penguasa yang dianggap menyeleweng sehingga kurang mensejahterakan rakyat. Kritik 

dalam serat ini disampaikan dengan cara yang baik melalui sajian tembang macapat, sehingga terkesan 

lembut meskipun pedas. Karya ini merupakan luahan kemarahan Yosodipuro II terhadap keadaan 

sosial politik Surakarta pada waktu itu. Namun aspek-aspek estetis karya sastra tidak dilupakan 

(Venny:2010:183). Sehingga tepat jika nilai yang terkandung di dalamnya digunakan sebagai basis 

pengembangan model untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengembangan Model Pembelajaran Sejarah Berbasis Nilai-nilai Serat Wicara Keras 

untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa”. Nilai-nilai yang terkandung dalam serat 

tersebut direduksi oleh peneliti dan disajikan sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa. Sumber 

belajar tersebut akan diintegrasikan dalam sebuah kerangka model pembelajaran yang akan 

dikembangkan dan diterapkan kepada peserta didik.  

METODE 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menngembangkan sebuah model pembelajaran yang 

menunjang tercapainya tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian pengembangan (R&D). Research and Development (R&D) adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut (Sugiyono, 2012:407).  Untuk terciptanya sebuah model pembelajaran yang baik maka 

disusun melalui prosedur penelitian yang baik. Prosedur yang dipakai peneliti dalam pengembangan 

bahan ajar model menerapkan prosedur pengembangan Borg and Gall (1989: 784-785) yang 
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menjelaskan tahap penelitian pengembangan sebagai berikut: 1) Research and Information, 2) 

Planning, 3) Develop preminary from product, 4) Preliminary field testing, 5) Main product revision, 

6) Main field testing, 7) Operational product revision, 8, Operational field testing 9) Final revisi 

product, dan 10) Dessemination and implementation. Oleh karena tidak semua penelitian 

pengembangan dipakai untuk memproduksi produk dalam skala besar maka ada penyederhanaan 

tahapan-tahapan dalam proses pengembangan model yaitu sebagai berikut: 1) analisis kebutuhan, 2) 

pengumpulan data, 3) desain produk, 4) validasi produk, 5) revisi desain, dan 6) uji produk. Kemudian 

supaya mudah dikatagorikan maka tahapan tersebut dikelompokan menjadi tiga kelompok besar 

seperti halnya Nana Syaodih Sukmadinata (2007, 184-187) membaginya, sebagai berikut: 1) studi 

pendahuluan, 2) pengembangan model dan 3) pengujian model.  

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian pendahuluan 

Objek penelitian yang dipilih dalam pengembangan model ini adalah SMA IC AM Sukoharjo. 

Tahap awal yang dilakukan peneliti meliputi beberapa kegiatan, yaitu : Observasi langsung di objek 

penelitian dan terlibat langsung dalam pembelajaran, wawancara langsung kepada guru dan siswa 

mengenai proses pembelajaran yang berlangsung dan analisis dokumen berupa dokumen sekolah dan 

dokumen instrumen pembelajaran yang dimiliki oleh guru sejarah. Berdasarkan hasil dari penelitian 

pendahuluan yang dilakukan di sekolah terhadap pembelajaran sejarah, guru masih menggunakan 

model konvensional yang menmpatkanya sebagai pusat belajar (teacher center). Dalam model seperti 

ini siswa berperan pasif dalam kegiatan pembelajaran sehingga pelajaran sejarah menjadi 

membosankan dan tidak menarik bagi siswa. Padahal kegiatan belajar sebaiknya memeberikan 

kesempatan belajar kepada siswa untuk merekontruksi pengetahuanya sendiri. Belajar menurut 

Winkel (1996:3) merupakan aktivitas mental yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman,keterampilan, nilai dan sikap. Slameto (2003:2-4) juga memberikan 

pengertian bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalamanya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkuinganya. Ada bebrapa prinsip dalam belajar yang harus dipahami dengan 

serius. Agus Suprijono (2009:4) memaparkan prinsip belajar yang terdiri dari 3 bagian penting, yaitu 

: 1. Adanya perubahan tingkah laku,2. Belajar merupakan suatu proses yang sistematik yang dinamis, 

konstruktif dan organic, 3. Belajar merupakan suatu bentuk pengalaman-pengalaman. Dengan melihat 

beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulan, untuk era modern saat ini proses belajar yang tepat 

adalah kegiatan pembelajaran yang menempatkan siswa untuk dapat berperan aktif dalam 

membangun pengetahuanya sendiri. 

Temuan dari penelitian pendahuluan adalah sebagai berikut : 1. Dari observasi langsung dalam 

kegiatan belajar siswa dikelas dalam pembelajaran sejarah, peneliti dapat menyaksiskan secara 

langsung model pendekatan apa yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran sejarah. Guru 

menggunakan model ceramah bervariasi dengan media ppt, gambar dan video. Dan peran guru begitu 

dominan dalam prosesnya. Siswa cenderung pasif dan menerima informasi yang diberikan oleh guru, 

2. Dari hasil wawancara baik dengan guru dan siswa dapat diketahui bahwa guru dalam pembelajaran 

sejarah selama ini belum pernah menggunakan model pembelajaran dengan menggunakan basis 

sebuah nilai-nilai luhur dari peninggalan hasil kebudayaan lokal yang dimiliki. Guru dan siswa juga 

tertarik dengan nilai-nilai serat wicara keras yang diperkenalkan oleh peneliti dan tertarik untuk 

mencoba menerapkanya, 3. Dari hasil analisis dokumen dapat diketahui bahwa pembelajaran sejarah 

yang selama ini dilaksanakan berlangsung dengan baik dan terencana sesuai dengan silabus dan RPP 
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yang dimiliki oleh guru. Dari langkah-langkah pembelajaran yang tertuang dalam RPP juga peneliti 

dapat mengetahui bahwa selain metode ceramah bervariasi guru juga mengkombinasikan dengan 

model diskusi dan presentasi kelompok siswa. Hasil analisis dokumen guru pada hasil prestasi belajar 

dan perkembangan siswa dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan pembelajaran sudah tercapai 

dengan baik meskipun belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai pencapaian siswa yang 

tidak terlalu jauh diatas batas KKM yaitu 75. 

Berpikir kritis dimaksudkan sebagai berpikir yang benar dalam pencarian pengetahuan yang 

relevan dan reliabel tentang dunia realita. Seseorang yang berpikir secara kritis mampu mengajukan 

pertanyaan yang cocok, mengumpulkan informasi yang relevan, bertindak secara efisien dan kreatif 

berdasarkan informasi, dapat mengemukakan argumen yang logis berdasarkan informasi, dan dapat 

mengambil simpulan yang dapat dipercaya.   Berpikir kritis merupakan aktivitas mental dalam 

mengevaluasi suatu argumen atau proposisi dan membuat keputusan yang dapat menuntun diri 

seseorang dalam mengembangkan kepercayaan dan melakukan tindakan (Ennis, 1992). Ada 

hubungan yang sangat erat antara keterampilan berpikir kritis dan metode ilmiah. Karena itu, 

keterampilan berpikir kritis dapat dikembangkan melalui pembelajaran yang berorientasi pada metode 

ilmiah. Berpikir kritis tidak dapat diajarkan melalui metode ceramah, karena berpikir kritis merupakan 

proses aktif. Keterampilan intelektual dari berpikir kritis mencakup berpikir analisis, berpikir sintesis, 

berpikir reflektif, dan sebagainya harus dipelajari melalui aktualisasi penampilan (performance). 

Berpikir kritis dapat diajarkan melalui kegiatan laboratorium, inkuiri, term paper, pekerjaan rumah 

yang menyajikan berbagai kesempatan untuk menggugah berpikir kritis, dan ujian yang dirancang 

untuk mempromosikan keterampilan berpikir kritis. 

Hasil pengembangan Model Pembelajaran Sejarah berbasis Nilai-nilai SWK. 

Pengembangan model pembelajaran dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi siswa 

dalam mengikuti proses belajar dan memahami materi yang akan dibelajari. Dalam hal ini 

dikembangkan model pembelajaran berbasis nilai-nilai SWK. Dengan ada model ini diharapkan dapat 

memudahkan siswa dalam belajar sejarah di dalam kelas menjadi lebih kreatif dan menyenangkan 

serta mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Pengembangan model ini dilakukan 

melalui prosedur pengembangan. Kegiatan pengembangan model pembelajaran melalui beberapa 

tahap, dari pengajuan draf model hingga Evaluasi dan penyempurnaan draf. 

Dalam penyususnan draf model dipilihlah materi yang sesuai dengan basis yang akan 

digunakan dalam pengembangan model. Pemilihan materi sesuai dengan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP2006) dipilihlah materi kelas X yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar dalam 

penelitian sejarah. Alasan dipilih materi ini karena adanya hubungan yang kuat dalam upaya 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya adalah penyusunan sebuah desain model 

pembelajaran yang berisi langkah-langkah yang disertai sintak pembelajaran. Langkah-langkah 

penyusunan desain model pembelajaran berbasis nilai-nilai SWK yaitu menentukan Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Standar Kompetensi: Memahami prinsip dasar 

ilmu sejarah, Kompetensi Dasar: Mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah, 

Indikator : Menerapkan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah secara sederhana,Tujuan

  : Peserta didik mampu untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah 

secara sederhana.  

Setelah itu dipilihlah model pembelajaran yang akan dikembangkan dalam penelitian 

ini. Dalam pengembangan model ini peneliti menggunakan Problem Based Learning (PBL) sebagai 

salah satu model pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Tujuan 

Problem Based Learning (PBL) bukanlah penyampaian sejumlah besar pengetahuan kepada peserta 

didik, melainkan pada pengembangan kemampuan berfikir kritis dan kemampuan memecahkan 
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masalah dan sekaligus mengemabngkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun 

pengetahuanya sendiri (Hosnan, 2014:299). 

Dalam pengembangan model ini nilai-nilai serat wicara keras sebagai basis pengembanganya. 

Karena nilai-nilai dari SWK sendiri sudah menunjukan sebuah tauladan sifat kritis terhadap masalah 

yang ada pada zamanya. Dalam pemecahan masalah pada model ini dipilihlah kasus atau masalah 

konstekstual tentang negeri ini. Hal ini menjadi menarik untuk menstimulus siswa untuk 

menganalisisnya. Oleh karena itu, model ini juga bertujuan menanamkan nilai kepada siswa, sehingga 

termasuk kedalam pendidikan nilai. Pendekatan pendidikan nilai yang digunakan dalam hal ini adalah 

Values Analisys Aprroach (VAA). Zaim  Elmubarok (2008,68 ).menjelaskan bahwa pendekatan 

analisis nilai (values analysis approach) merupakan pendekatan yang memberikan penekanan pada 

perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis, dengan cara menganalisis masalah yang 

berhubungan dengan nilai-nilai sosial. 

Dengan sintak-sintaknya yang mendukung untuk proses meningkatnya kemampuan 

berpikir kritis siswa melalui kegiatan belajar yang dilalui. Selanjutnya peneliti 

mengkorelasikan sintak-sintak dalam model PBL dan VAA dengan tahapan-tahapan 

meningkatnya kemampuan berpikir kritis. Proses belajar yang berlangsung sesuai dengan 

sintak PBL dan VAA dengan langkah-langkah kemampuan berpikir kritis dengan mengacu 

kepada nilai-nilai yang terkandung dalam serat wicara keras. Dalam reduksi nilai -nilai yang 

terkandung dalam SWK yang dilakukan oleh peneliti pada tahap sebelumnya terdapat 

beberapa nilai yang sesuai dengan nilai-nilai karakter yang ditetapkan oleh menteri 

pendidikan. Sesuai dengan SWK yang berisi kritik terhadap penguasa dan fenomena politik 

sosial yang terjadi ketika itu, maka dalam model ini dipilihlah masalah yang sesuai dan 

menarik yaitu tentang permasalahan sosial politik di negeri ini untuk dikritisi oleh siswa 

melalui langkah-langkah pembelajaran dalam model yang diterapkan. Proses analisis dan 

penyusunan laporan inilah materi yang dipelajari telah dilakukan secara sederhana sehingga 

tujuan pembelajaran tercapai. Dengan langkah-langkah diatas tersusunlah sebuah desain 

pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai serat wicara keras.desain model selesai disusun 

dengan segala instrument-instrumen pendukungnya. Untuk tahap selanjutnya adalah tahap 

validasi model yang dilakukan oleh para ahli dan uji coba dilapangan. 

Tahap selanjutnya, untuk mengevaluasi kelayakan model maka dilakukan validasi 

yang dilakukan oleh ahli, uji coba satu-satu dan uji coba terbatas. Hasilnya sebagai berikut: 

 

HASIL 

Validasi Ahli Uji Coba satu-satu Uji Coba Terbatas 

107,5 53,4 51 

Sumber : Data Hasil Penelitian 

Hasil uji kelayakkan di atas menunjukkan model yang dikembangkan dikategorikan baik untuk 

setiap aspek dan menunjukan kriteria bahwa model layak untuk diterapakan, dengan hasil per aspek 

yang dinilai dalam kategori sangat baik dan baik. Dari hasil validasi tersebut maka terciptalah model 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Problem Based Learning (PBL) dan Value Analysis 

Aproach (VAA) dengan basis nilai-nilai Serat Wicara Keras untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa, dengan bentuk model final. 

Hasil Uji Efektifitas 

Model pembelajaran berbasis nilai-nilai SWK untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa digunakan pada pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kedua kelas 
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dilakukan uji hasil belajar yaitu pre-test dan post test dengan jumlah 25 butir soal pilihan ganda. Uji 

hasil ini untuk mengetahui tingkat perkembangan prestasi siswa baik sebelum perlakuan atau setelah 

perlakuan dan antara kelas kontrol dan eksperimen. Sedangkan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

prestasi kritis menggunakan angket yang terdiri dari 25 butir pernyataan. Penetapan kedua kelas ini 

dilakukan setelah dilakukan uji kesetaraan dengan melakukan uji normalitas dengan menggunakan 

nilai prestasi dan angket berpikir kritis melalui uji pre-test. Data tersebut kemudian dihitung 

menggunakan rumus statistik dan diperoleh kesimpulan bahwa populasi-populasi tersebut setara. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara kelas eksperimen dan kontrol mempunyai kemampuan 

tingkat berpikir kritis yang sama. Namun untuk uji normalitas prestasi belajar dengan signifikansi 

kurang dari signifikansi table maka data tidak terdistribusi secara normal, oleh karena itu untuk 

mengetahui atau mengukur uji beda menggunakan uji Mann Whiteney. 

Dari uji soal prestasi dan penyebaran angket berfikir kritis yang dilakukan sebelum dan sesudah 

perlakuan terhadap kelas control dan eksperimen diperoleh data sebagai berikut: 

Perlakuan/Kelas Berfikir Kritis Prestasi 

Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol 

Pretest 75,28 74,28 73,68 73,68 

Postest 81,5 75,6 90,67 80,89 

Sumber : Data Hasil Penelitian 

Dari data capaian rata-rata skor prestasi dan rata-rata skor angket berfikir kritis di atas dapat 

dilihat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada kelas eksperimen, sedangkan untuk kelas 

control peningkatan nilai tidak terlalu signifikan. Berikutnya dilakukan uji beda prestasi belajar antara 

dua kelompok dilakukan untuk mengetahui pengaruh efektivitas model yang digunakan terhadap 

prestasi belajar sebagai dampak utama sebuah pembelajaran. Pada pengujian ini hasil analisis 

diperoleh dari pembandingan data pre-test dan post - test melalui uji Mann-Whitney. Pada hasil analisis 

data pre test prestasi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,821 > 0,05 atau lebih besar daripada alpha 

(Ho diterima) yang artinya tidak ada perbedaan hasil rerata prestasi antara pre-test dan post- test yang 

terjadi di kelas kontrol. Sedangkan untuk kelas eksperimen setelah diberi perlakuan dengan model 

pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai SWK, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih 

kecil dari alpha (Ho ditolak) yang artinya terdapat perbedaan hasil rerata post test prestasi antara kedua 

sampel. Dari uji beda post test prestasi ini dapat ketahui bahwa antara model berbasis nilai-nilai SWK 

dengan model ceramah menujukan perbedaan efektivitas dalam meningkatkan hasil prestasi belajar.  

Selain itu uji efektivitas menunjukan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai SWK lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang menggunakan model ceramah. Hal ini ditunjukan dengan hasil 

perhitungan uji t dengan menggunakan kriteria penelitian koefisien t hit lebih besar dari 

nilai koefisien t tab. Dari uji t-test untuk kemampuan berpikir kritis diperoleh nilai signifikasi 

sebesar 0,001 atau lebih kecil daripada nilai alpha (0,05), sehingga dari hitungan tersebut Ho ditolak. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen terdapat perbedaan 

perolehan rata-rata post test yang signifikan, itu artinya dalam penggunaan model berbasis nilai-nilai 

SWK meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

KESIMPULAN 

Model pembelajaran sejarah berbasis nilai SWK untuk meningkatkan kemampuan berfikir 

kritis siswa yang diuji cobakan di SMA IC AM Sukoharjo dikembangkan berdasarkan hasil studi 

pendahuluan yang menyatakan kegiatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian pendahuluan yang 
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menunjukkan kebutuhan akan model ini. Selanjutnya dilakukan uji kelayaan dari draf model yang 

meliputi uji validasi oleh ahli, ujicoba satu-satu dan uji coba terbatas yang hasilnya menunjukkan 

model layak untuk digunakan sebagai salah satu solusi dalam inovasi pemebelajarsan sejarah. Dari 

hasil uji efektifitas yang mengukur dampak utama dari pembelajaran yaitu prestasi dan dampak 

pengiring berupa meningkatnya kemampuan berfikir kritis, menunjukkan hasil yang sgnifikan 

terhadap keefektifitasan penggunaan model ini. Berikut ini hasil temuan dari uji implementasi model 

: (1)model pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai SWK dapat diterapkan oleh guru dalam sup pokok 

pembelajaran sejarah tertentu di SMA sebagai salah satu inovasi dalam pembelajaran sejarah; (2) 

model ini mampu membuat siswa SMA lebih termotivasi dalam belajar sejarah ditandai dengan 

meningkatnya hasil prestasi siswa; (3) model pembelajaran ini mampu meningkatkan kemampuan 

berfikir kritis siswa dalam menyikapi berbagai masalah, dilihat dari efektifitas model yang 

menunjukkan hasil yang signifikan. 
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