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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Degradasi karakter yang terjadi pada generasi muda bangsa Indonesia 

menjadi suatu fenomena yang memiris hati. Generasi muda yang seharusnya 

menjadi harapan bangsa Indonesia tetapi diragukan karena semakin merosotnya 

nilai karakter pada diri generasi muda yang dibuktikan dengan tawuran antar 

pelajar, kasus bullying, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, serta seks bebas. 

Tidak hanya diluar lingkungan sekolah, di dalam lingkungan sekolah juga masih 

banyak siswa yang berperilaku tidak mencerminkan seorang peserta didik, 

berdasarkan observasi pada saat peneliti melaksanakan PLP (pengenalan lapangan 

persekolahan) Oktober 2019  yang telah dilakukan peneliti di SMA PGRI 2 Kota 

Jambi terdapat banyak siswa-siswi yang karakternya kurang baik, seperti siswa 

yang berada di kantin saat jam pelajaran, siswa yang berkelahi di lingkungan 

sekolah, siswa yang tidak ikut berdo’a saat guru akan memulai jam pelajaran, 

siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, serta siswa yang 

mengejek temannya.     

Merosotnya nilai karakter pada diri peserta didik dapat diatasi dengan 

pendidikan. Pendidikan dapat mengubah individu, masyarakat bahkan bangsa 

menjadi lebih baik. Menurut Hamka Abdul Azis, (2012: 71) Pendidikan adalah 

proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan semua potensinya 

melalui pengajaran (teaching) dan pembelajaran (learning) untuk mendapatkan 

pengetahuan (knowledge) dan atau keterampilan (skill) serta mengembangkan 

tingkah laku (behavior) yang baik agar bisa bermanfaat bagi kehidupan dirinya, 
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masyarakat dan lingkungannya. Di dalam kurikulum 2013 dirancang untuk 

memperkuat kompetensi siswa dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

secara utuh. Sehingga seorang guru tidak hanya sebatas mentransfer ilmu 

pengetahuan saja, tetapi juga harus dapat merubah atau membentuk karakter 

peserta didik menjadi lebih baik.  

Wibowo (2013: VII), mengatakan bahwa pendidikan karakter merupakan 

salah satu solusi bangsa ini untuk membendung degradasi karakter peserta didik. 

Menurut Zubaedi dalam Kurniawan (2016:30-31) pendidikan karakter adalah 

pendidikan budi pekerti plus, yang intinya merupakan program pengajaran yang 

bertujuan mengembangkan watak dan tabiat peserta didik dengan cara menghayati 

nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam hidupnya 

melalui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, dan kerja sama yang menekankan 

ranah efektif (perasaan/sikap) tanpa meninggalkan ranah kognitif (berpikir 

rasional), dan ranah skill (keterampilan, terampil mengolah data, mengemukakan 

pendapat, dan kerja sama). 

Penanaman nilai karakter pada peserta didik merupakan hal yang sangat 

penting dalam membentuk kepribadian peserta didik. Penanaman nilai karakter 

dapat dilakukan dalam pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah menurut Widja 

dalam Zahro & Sumardi & Marjono, (2017: 3), memiliki tujuan agar setiap 

peserta didik dapat membangun kesadaran akan pentingnya waktu dan tempat dari 

suatu proses masa lampau, masa kini dan masa depan sehingga peserta didik sadar 

dan memiliki rasa bangga serta rasa cinta tanah air yang dapat diterapkan dalam 

kehidupan baik nasional maupun internasional. Pembelajaran sejarah merupakan 

cabang ilmu pengetahuan yang menelaah tentang asal-usul dan perkembangan 
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serta peranan masyarakat pada masa lampau yang mengandung nilai-nilai kearifan 

yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak dan 

kepribadian peserta didik, (Sapriya dalam Zahro & Sumardi & Marjono, 2017: 4). 

Pembelajaran sejarah mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, 

kepeloporan, patriotism, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang 

mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik, (Sapriya 

dalam Zahro & Sumardi & Marjono, 2017: 4). Dalam pembelajaran sejarah guru 

dapat menyajikan tokoh-tokoh pahlawan agar peserta didik mampu meneladani 

dan mencontoh sikap tokoh tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu 

tokoh pahlawan yang memiliki nilai-nilai karakter yang dapat diwariskan kepada 

generasi muda melalui pembelajaran sejarah di sekolah yaitu Haji Oemar Said 

Tjokroaminoto. 

Haji Oemar Said Tjokroaminoto lahir di Madiun, Jawa Timur pada tanggal 

16 Agustus 1882, bertepatan dengan meletusnya gunung Krakatau di Banten, 

(Tjokroaminoto, 2010: 8). Haji Oemar Said Tjokroaminoto merupakan keluarga 

bangsawan, dari garis ayah masih keturunan  kiai yang sangat di hormati dan 

disegani masyarakat yang bernama Kiai Bagus Kasan Besari. Kakeknya 

merupakan Bupati Ponorogo yang bernama Adipati Tjokronegoro. Ayah Haji 

Oemar Said Tjokroaminoto bernama Raden Mas Tjokromiseno yang menjabat 

sebagai Wedana di Kepatihan Pleco. Sementara ibunya masih keturunan 

bangsawan Keraton Surakarta, (Anshoriy & Hendratno 2015: 19). 

Nilai-nilai karakter Haji Oemar Said Tjokroaminoto yang dapat di 

implementasikan pada pembelajaran sejarah di kelas yaitu nilai karakter religius, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, tanggung jawab, peduli sosial, 
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bersahabat/komunikatif, kerja keras, dan rasa ingin tahu. Karakter religius Haji 

Oemar Said Tjokroaminoto seperti menjalankan  ibadah haji dan terlihat dari 

pemikiran-pemikirannya yang dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan karangan 

di media massa maupun dalam bentuk buku yang berisi tentang sejarah Nabi 

Muhammad supaya masyarakat mau menjalankan ajaran Islam sesuai dengan 

ajaran Nabi dan mau meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran 

agama Islam (Tjokroaminoto, 2010: 13).  

Karakter rasa cinta tanah air Haji Oemar Said Tjokroaminoto dibuktikan 

dengan menjaga kelestarian adat istiadat bangsa Indonesia dan ia sangat selektif 

terhadap budaya Barat yang dibawa oleh pemerintah kolonial”, (Tjokroaminoto, 

2010: 12) walaupun beliau mendapat pendidikan barat juga. Nilai karakter 

tanggung jawab Haji Oemar Said Tjokroaminoto Terlihat saat ia menjadi 

pemimpin SI ketika diberi tugas untuk menyusun anggaran dasar. Ia 

menyelesaikan anggaran dasar Sarekat Islam seorang diri dan diselesaikan dengan 

tepat waktu pada tanggal 10 September 1912, (Anonim, 2018: 30).  

Haji Oemar Said Tjokroaminoto selain memiliki karakter cinta tanah air, 

juga memiliki karakter semangat kebangsaaan, fakta yang menunjukkan karakter 

semangat kebangsaan Haji Oemar Said Tjokroaminoto yaitu keberanian Haji 

Oemar Said Tjokraminoto dalam membela tanah air, semangat kebangsaan Haji 

Oemar Said Tjokroaminoto itu tumbuh yang diwujudkan dengan masuk kedalam 

ranah politik dan segera mengorganisasikan para pemuda pribumi agar lebih aktif 

dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan di segala bidang, 

(Tjokroaminoto, 2010: 9). 
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Nilai-nilai karakter tokoh Haji Oemar Said Tjokroaminoto ini penting 

untuk diimplementasikan di sekolah, karena Haji Oemar Said Tjokroamnoto 

merupakan guru besar/guru utama pergerakan, dua muridnya yang terkemuka 

adalah Soekarno yang kelak menjadi Proklamator dan Presiden RI serta S.M 

Kartosuwirjo menjadi Proklamator Darul Islam/Negara Islam Indonesia (DI/NII). 

Selain itu Haji Oemar Said Tjokroaminoto juga merupakan tokoh nasional yang 

kurang terkenal dalam buku-buku pelajaran sejarah yang ada di sekolah, sehingga 

penulis tertarik untuk mengangkat tokoh Haji Oemar Said Tjokroaminoto dalam 

implementasi nilai-nilai karakter pada pembelajaran dikelas.  

Pembentukan sikap watak dan karakter peserta didik bisa melalui 

implementasi nilai-nilai karakter yang terdapat pada tokoh Haji Oemar Said 

Tjokroaminoto dalam pembelajaran sejarah melalui Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). RPP dalam kurikulum 2013 harus memperkuat kompetensi 

peserta didik dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh sebagai 

salah satu solusi untuk mengatasi degradasi moral peserta didik di zaman 

sekarang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Nilai-Nilai 

Karakter Haji Oemar Said Tjokroaminoto dalam Pembelajaran Sejarah Siswa 

Kelas XI IPS 2 SMA PGRI 2 Kota Jambi”. 

 

1.2 Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 



6 

 

6 
 

1.2.1 Bagaimana implementasi nilai-nilai karakter Haji Oemar Said 

Tjokroaminoto dalam pembelajaran sejarah siswa kelas XI IPS 2 SMA 

PGRI 2 Kota Jambi? 

1.2.2 Apa hambatan dan solusi implementasi nilai-nilai karakter Haji Oemar 

Said Tjokroaminoto dalam pembelajaran sejarah siswa kelas XI IPS 2 

SMA PGRI 2 Kota Jambi? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui bahwa tujuan 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1.3.1 Mengetahui implementasi nilai-nilai karakter Haji Oemar Said 

Tjokroaminoto dalam pembelajaran sejarah siswa kelas XI IPS 2 SMA 

PGRI 2 Kota Jambi. 

1.3.2 Mengetahui hambatan dan solusi implementasi nilai-nilai karakter Haji 

Oemar Said Tjokroaminoto dalam pembelajaran sejarah siswa kelas XI 

IPS 2 SMA PGRI 2 Kota Jambi. 

 

1.4  Fokus Penelitian 

1.4.1 Penelitian ini difokuskan pada implementasi nilai-nilai karakter dalam 

pembelajaran sejarah siswa kelas XI IPS 2 SMA PGRI 2 Kota Jambi.  

  

1.5  Manfaat Penelitian 

Apabila tujuan di atas telah tercapai, maka diharapkan dapat berguna 

secara teoretis maupun praktis, kegunaan tersebut adalah sebagai berikut: 
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1.5.1 Aspek Teoretis 

Penelitian ini dapat menambah referensi, khasanah ilmu pengetahuan dan 

pendidikan yang berkaitan dengan pembelajaran sejarah dalam membentuk 

karakter siswa serta sumbangan informasi mengenai nilai-nilai karakter Haji 

Oemar Said Tjokroaminoto. 

1.5.2 Aspek Praktis  

1) Kegunaan Bagi Sekolah 

Penelitian ini memberikan masukan kepada pihak sekolah yaitu kepada 

kepala sekolah dan waka kurikulum serta waka kesiswaan agar dapat 

meningkatkan nilai-nilai pendidikan karakter kepada peserta didik, sehingga  

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menanamkan nilai-nilai 

karakter pada pembelajaran sejarah maupun mata pelajaran lainnya dimasa yang 

akan datang dalam rangka menghasilkan peserta didik yang berkualitas dalam 

pengetahuan, sikap dan kepribadian. 

2) Kegunaan Bagi Guru 

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan wawasan kepada guru tentang 

bagaimana penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik dan apa saja nilai 

yang perlu dikembangkan untuk mendidik siswa agar menjadi warga negara yang 

baik.  

3) Kegunaan Bagi Siswa 

Adanya penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan refleksi diri bagi 

siswa terutama dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang dapat memberikan 

pengetahuan kepada peserta didik tentang bagaimana perbuatan yang baik 
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maupun buruk, sehingga peserta didik dapat lebih baik dalam bersikap di 

lingkungan sekolah maupun masyarakat. 

4) Kegunaan Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan peneliti tentang kegiatan penelitian, serta menjadi 

salah satu acuan bagi pelaksanaan penelitian yang lebih relevan. 


