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ABSTRAK 

Memudarnya nilai-nilai pendidikan karakter bagi para peserta didik saat ini 

dibuktikan dengan banyaknya terjadi kasus seperti tawuran antar pelajar, 

kekerasan seksual, penganiayaan, aksi bullying, siswa yang tidak menghormati 

guru, siswa yang bangga dengan kebudayaan Barat, bangga memakai produk luar 

negeri. berangkat dari permasalahan di atas, melalui pembelajaran sejarah 

diharapkan dapat menumbuhkan mengembangkan karakter peserta didik. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menggali dan menganalisis nilai-nilai pendidikan 

karakter pada tokoh Sutan Sjahrir dalam pembelajaran sejarah di SMA. Jenis 

penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode 

kepustakaan teknik analisis isi dengan tahapan penelitian sejarah heuristik, kritik 

sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian adalah ditemukan sembilan 

karakter umum pada tokoh Sutan Sjahrir. Sembilan karakter itu adalah: (1) 

Religius; (2) Toleransi; (3) Kerja keras; (4) Kreatif; (5) Mandiri; (6) Demokrasi; 

(7) Komunikatif; (8) Gemar Membaca; (9) Tanggung Jawab. Nilai karakter 

khusus, ditemukan lima nilai karakter pada tokoh Sutan Sjahrir, diantaranya: (1) 

Patriotisme; (2) Cinta tanah air; (3) Rela berkorban; (4) Nasionalisme (5) Peduli 

Sosial. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan nilai karakter Sutan Sjahrir 

dalam pembelajaran sejarah di SMA dilakukan dengan: a) Memasukkan hasil nilai 

karakter terpilih dari Sutan Sjahrir ke dalam silabus mata pelajaran sejarah; b) 

Memasukkan nilai pendidikan karakter dalam RPP; serta c) Melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan RPP dengan memperhatikan proses pembelajaran. 

Saran dari peneliti adalah kepada mahasiswa Pendidikan Sejarah agar dapat 
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mengangkat tokoh ini sebagai sebuah tokoh yang memiliki nilai-nilai pendidikan 

karakter yang bermanfaat bagi mahasiswa dan generasi muda. 

 

Kata kunci: Nilai, Pendidikan Karakter, Sutan Sjahrir, Pembelajaran Sejarah 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sebuah proses 

pembelajaran bagi setiap individu untuk 

mencapai pengetahuan dan pengalaman yang 

tinggi, yang diperoleh secara formal 

sehingga mampu mengubah pola pikir, 

perilaku dan akhlak sesuai dengan 

pendidikan yang diperolehnya. Generasi 

bangsa yang bermartabat perlu dibentuk 

dengan diadakannya suatu perubahan dalam 

sistem pendidikan yaitu dengan menanamkan 

nilai-nilai pendidikan karakter pada substansi 

pendidikan di Indonesia. Memudarnya nilai-

nilai pendidikan karakter bagi para peserta 

didik saat ini dibuktikan dengan banyaknya 

terjadi kasus seperti tawuran antar pelajar, 

kekerasan seksual, penganiayaan, aksi 

bullying, kasus moral seperti siswa yang 

tidak menghormati guru, siswa yang bangga 

dengan kebudayaan Barat, bangga memakai 

produk luar negeri. Semuanya bukan 

merupakan sebuah cerminan dari tujuan 

pendidikan nasional, dan hal ini 

menunjukkan bahwa orang tua sebagai 

pendidik pertama dirumah dan guru sebagai 

pendidik kedua disekolah telah gagal 

mewujudkan karater yang baik yang 

seharusnya menjadi acuan untuk peserta 

didik itu sendiri (Sudirman, 2017:1). 

Menurut Hasan (2008: 9) pembelajaran 

sejarah berkepentingan untuk membangun 

jati diri bangsa yang dipenuhi nilai-nilai. 

Melalui pembelajaran sejarah peserta didik 

akan memiliki banyak pengetahuan tentang 

apa yang sudah terjadi dimasa lampau. 

Peserta didik akan mampu mengingat banyak 

peristiwa sejarah, nama pelaku, tahun 

peristiwa, jalannya peristiwa. Salah satu nilai 

pendidikan karakter  yang terdapat dalam 

mata pelajaran sejarah seperti patriotisme, 

cinta tanah air, nasionalisme, rela berkorban, 

serta peduli sosial menunjukan kesetiaan, 

kepedulian dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bangsa dan negara dalam berfikir, 

bertindak dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan negara diatas 

kepentingan diri dan kelompoknya. mata 

pelajaran sejarah nilai-nilai pendidikan 

karakter dari masing-masing siswa hal ini 

dapat dilakukan dengan mempelajari 

berbagai tokoh-tokoh sejarah yang 

berpengaruh di Indonesia, dari tokoh tersebut 

dapat diambil sisi positif guna membentuk 

karakter anak bangsa yang lebih baik lagi 

sesuai dengan tujuan nasional pendidikan 

Indonesia. Salah satu tokoh yang memiliki 

pengaruh besar di Indonesia adalah Sutan 

Sjahrir. Ia lahir di Padang Panjang, Sumatera 

Barat pada tanggal 5 Maret 1909, Sutan 

Sjahrir berasal dari keluarga Minangkabau 

yang cukup terpandang dan disegani di Koto 

Gedang, Sumatera Barat. Sutan Sjahrir 

adalah salah satu dari tujuh “Bapak Revolusi 

Indonesia” yang terkenal perjuangannya 

dalam kemerdekaan Indonesia melalui 

politik diplomasi, perjuangan Sjahrir melalui 

diplomasi menjadikan ia sebagai orang 

pertama yang berpidato di PBB ketika 

Belanda melancar Aksi Militer pertama pada 

1947, akibat pidato Sjahrir yang memukau, 
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aksi militer Belanda dikecam dunia 

internasional sebagai aksi sepihak yang tidak 

bisa diterima karena Belanda sudah 

melanggar kesepakatan yang sudah dibuat 

(Romandhon, 2015: 212). Dengan 

mempelajari nilai dari karakter yang dimiliki 

tokoh sejarah yang ada disekitar khususnya 

Sutan Sjharir peserta didik diharapkan 

mampu menanamkan nilai-nilai karakter 

pada diri sendiri, lingkungan, bangsa dan 

negara dengan baik. Melihat uraian di atas 

maka penulis bermaksud untuk menggali dan 

meneliti lagi secara mendalam mengenai 

“Analisis Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

pada Tokoh Sutan Sjahrir dalam 

Pembelajaran Sejarah di SMA”. Manfaat 

Penelitian ini adalah sebegai berikut. Secara 

teoritis, memberikan sumbangan 

pengetahuan dan wawasan tentang nilai-nilai 

pendidikan karakter Sutan Sjahrir. Secara 

praktis bagi peserta didik disekolah 

menengah, memberikan motivasi dalam 

pengembangan nilai-nilai keteladanan dari 

Sutan Sjahrir. Bagi guru, memberikan 

pemahaman dalam memanfaatkan 

pembelajaran sejarah dengan pendekatan 

biografi Sutan Sjahrir dalam 

mengembangkan karakter siswa. Bagi 

sekolah, memotivasi para guru untuk selalu 

berinovasi dan meningkatkan pengembangan 

pembelajaran sejarah. 

 

METODE 

Penelitian tentang analisis nilai-nilai 

pendidikan karakter pada tokoh Sutan Sjahrir 

dalam pembelajaran sejarah di SMA 

dilakukan dengan menggunakan penelitian 

kualitatif yang menggunakan metode 

kepustakaan teknik analisis isi dengan 

tahapan penelitian sejarah heuristik, kritik 

sumber, interpretasi dan historiografi. 

 

 

 

PEMBAHASAN 

Data yang di dapat dalam penelitian ini 

berkenaan dengan dua hal yaitu, (1) nilai-

nilai karakter yang dimiliki oleh Sutan 

Sjahrir dan (2) keterkaitan nilai-nilai 

pendidikan karakter Bung Hatta dalam 

pembelajaran sejarah di SMA. 

1. Nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh 

Sutan Sjahrir 

a. Patriotisme 

Temuan ini penulis analisis 

mengunakan teori karakter adalah 

seperangkat sifat-sifat yang selalui dikagumi 

sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan dan 

kematangan moral seseorang. Lebih lanjut di 

katakan tujuan pendidikan karakter adalah 

mengajarkan nilai-nilai tradisonal tertentu, 

nilai-nilai yang diterima secara luas sebagai 

landasan perilaku yang baik dan bertanggung 

jawab. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung 

tinggi yang dapat mewarnai dan menjiwai 

tindakan seseorang. Sesuai dengan pendapat 

Allport dalam Mulyana (2011: 9) nilai 

adalah keyakinan yang membuat seseorang 

bertindak atas dasar pilihannya, yang terjadi 

pada wilayah psikologis yang disebut 

keyakinan berupa hasrat, motif, sikap, 

keinginan dan kebutuhan. Karena itu 

keputusan benar-salah, baik-buruk, indah-

tidak indah merupakan hasil dari seretetan 

proses psikologis yang kemudian 

mengarahkan individu pada tindakan dan 

perbuatan yang sesuai dengan nilai yang 

dipilihnya. 

Penggambaran nilai patriotisme dalam 

diri Sutan Sjahrir ditunjukan oleh Sutan 

Sjahrir dengan sikap berani (tegas), bersifat 

kepemimpinan, mengorbankan jiwa dan 

raga, serta memiliki kesadaran berbuat baik. 

Ketika pada masa pergerakan perjuangan 

kemerdekaan, Sutan Sjahrir melakukan 

berbagai macam cara untuk tercapainya 

kemerdekaan Indonesia yang sudah lama 

dicita-citakan. 
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Nilai  patriotisme pada diri Sutan 

Sjahrir dapat diajarkan melalui materi 

sejarah sehingga memberi pengaruh bagi 

generasi penerus bangsa untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan nilai-

nilai Patriotisme bagi Bangsa Indonesia. 

Karakter patriotisme harus dimiliki oleh 

peserta didik agar memiliki sikap berani 

(tegas), bersifat kepemimpinan, 

mengorbankan jiwa dan raga, serta memiliki 

kesadaran untuk berbuat baik. 

b. Cinta Tanah Air 

Cinta tanah air perasaan yang timbul 

dari dalam hati sanubari seorang warga 

Negara, untuk mengabdi, memelihara, 

membela, melindungi tanah airnya dari 

segala ancaman dan gangguan. Sesuai 

dengan pendapat utami (2013) cinta tanah air 

atau bela negara merupakan sebuah tekad, 

sikap, dan tindakan warga negara yang 

teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut 

yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, 

kesadaran berbangsa dan bernegara 

Indonesia serta keyakinan akan kesaktian 

pancasila sebagai ideologi negara dan 

kerelaan untuk berkorban guna meniadakan 

setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun 

dari dalam negeri yang membahayakan 

kemerdekaan dan kedaulatan negara, 

kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan 

wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Karakter cinta tanah air yang dimiliki 

oleh Sjahrir ini bisa dijadikan pedoman atau 

contoh bagi generasi penerus bangsa. 

Generasi penerus bangsa  harus memiliki 

karakter rasa cinta terhadap tanah air dengan 

memiliki karakter cinta tanah air, mereka 

akan berusaha dengan segala daya upaya 

yang dimilikinya untuk melindungi, menjaga 

kedaulatan, kehormatan dan segala apa yang 

dimiliki oleh negaranya. Rasa cinta tanah air 

inilah yang mendorong perilaku individu 

untuk membangun negaranya dengan penuh 

dedikasi. Oleh karena itu, karakter cinta 

tanah air perlu ditanamkan dalam jiwa setiap 

penerus bangsa yang menjadi warga dari 

sebuah negara atau bangsa agar tujuan hidup 

bersama dapat tercapai. 

c. Rela Berkorban 

Rela berkorban merupakan sikap 

bersedia membantu tanpa berharap imbalan, 

lebih mendahulukan kepentingan orang 

banyak daripada kepentingan pribadi, 

diperlukan adanya kesediaan dengan ikhlas 

hati untuk memberikan sesuatu yang dimiliki 

untuk keperluan orang lain atau masyarakat. 

Sjahrir yang memiliki karakter rela 

berkorban dapat dijadikan salah satu contoh 

pendidikan karakter yang bisa diajarkan 

kepada generasi penerus bangsa. Generasi 

penerus bangsa harus di tanamkan 

pendidikan karakter rela berkorban yang 

telah dicontohkan oleh para pahlawan salah 

satunya Sjahrir, generasi penerus bangsa 

harus memiliki karakter Rela Berkorban. 

Seperti semangat pengabdian yang tulus, 

Ikhlas, pantang menyerah yang dimiliki oleh 

Sjahrir. 

d. Nasionalisme 

Nilai pendidikan karakter pada sikap 

Sjahrir yang negarawan, anti Penjajahan, 

tidak mau dilecehkan bangsa lain, 

mendahulukan kepentingan bangsa dan 

Negara, berbuat untuk kepentingan bangsa 

serta memiliki ideologi kebangsaan yang 

kuat. 

Karakter Nasionalisme sangat penting 

dimiliki oleh generasi penerus bangsa agar 

mereka memiliki rasa kecintaan terhadap 

para pahlawan bangsa, agar penerus bangsa 

memiliki ideologi kebangsaan yang kuat, 

menjadikan penerus bangsa untuk 

mencintai bangsanya dan mengajarkan 

penerus bangsa agar lebih mencintai 

lingkungannya dan menjaga lingkungan 

mereka. Agar mereka bisa meneladani sikap 
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karakter nasionalisme Sjahrir untuk bangsa 

Indonesia. 

e. Peduli Sosial 

Peduli sosial merupakan sikap dan 

tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan (Zubaedi, 2011: 76). Peduli 

Sosial merupakan  sikap yang 

memperlakukan orang lain dengan sopan, 

bertindak santun, tidak mengambil 

keuntungan dari orang lain, mau terlibat 

dalam kegiatan masyarakat, menyayangi 

manusia dan makhluk lain, dan cinta damai 

dalam menghadapi persoalan (Samani dkk 

dalam Sifa, 2015: 5). 

Nilai pendidikan karakter pada Sjahrir 

yang berkaitan dengan kepedulian sosial 

dapat dilihat dari sikap beliau yang 

membantu orang yang tidak mampu, 

menjadi relawan, ikut dalam berbagai 

kegiatan sosial, memperhatikan kesusahan 

orang lain serta meringankan penderitaan 

orang lain. 

Nilai pendidikan karakter kepedulian 

sosial dengan indikator membantu orang 

yang tidak mampu merupakan sebuah 

ajaran yang universal dianjurkan oleh 

semua agama. Meskipun demikian 

kepekaan seperti itu tidak selalu tumbuh 

begitu saja pada diri setiap orang karena 

dibutuhkan poses melatih dan mendidik. 

kepedulian sosial merupakan sikap dan 

tindakan yang selalu ingin memberikan 

bantuan pada orang lain dan masyarakat 

yang membutuhkan. 

Memperhatikan kesusahan orang lain 

sangat penting bagi setiap orang karena 

seseorang tidak bisa hidup sendirian di 

dunia ini. Begitu juga pentingnya bagi 

generasi penerus karena kelak mereka pun 

akan hidup mandiri tanpa orang tuanya. 

Dengan memperhatikan kesusahan orang 

lain, mereka akan mudah bersosialisasi 

serta di hargai. Pembentukan karakter 

kepedulian sosial bagi generasi penerus 

untuk mewujudkan generasi penerus yang 

berjiwa sosial dan menjadi kebanggaan 

keluarga dan bangsa. 

2. Keterkaitan nilai-nilai pendidikan 

Karakter Sutan Sjahrir dalam 

Pembelajaran Sejarah di SMA pada 

kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 mempunyai tujuan 

untuk mempersiapkan manusia Indonesia 

agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif dan afektif serta 

mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban dunia. Dalam hal pengembangan 

kurikulum difokuskan pada pembentukan 

kompetensi dan karakter peserta didik 

berupa panduan pengetahuan, keterampilan 

dan sikap yang dapat didemonstrasikan 

peserta didik sebagai wujud pemahaman 

terhadap konsep yang dipelajarinya secara 

konseptual (Mulyasa, 2013: 65). 

Pembelajaran sejarah diperlukan 

untuk membangkitkan keaktifan dan 

kreatifitas, salah satunya dengan 

memberikan kesempatan peserta didik 

untuk menyajikan hasil analisis, 

mendiskusikannya, dan mengambil makna 

dari suatu peristiwa-peristiwa sejarah (nilai 

karakter dalam peristiwa sejarah). Peserta 

didik diajak berfikir kritis melalui sudut 

pandang sejarah untuk menarik benang 

merah dari berbagai masalah bangsa saat ini 

dan kemudian mencari solusinya dalam 

wawasan kebangsaan. 

Dalam menerapkan nilai-nilai 

karakter Sutan Sjahrir pada pembelajaran 

sejarah dapat dilakukan dengan 

menyesuaikan antara Kompetensi Inti, 

Kompetensi Dasar, tujuan pembelajaran, 

dan materi sejarah yang berkaitan dengan 

nilai-nilai karakter Sutan Sjahrir, proses 

integrasi atau memperkaya mata pelajaran 
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sejarah yang sedang dilaksanakan dengan 

nilai dalam pendidikan karakter Suta Sjahrir 

dapat dilakukan degan cara sebagai berikut: 

1. Memasukkan nilai terpilih dari 

pendidikan karakter Sutan Sjahrir ke 

dalam silabus mata pelajaran sejarah. 

2. Memasukkan nilai pendidikan karakter 

dalm Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), sesuai dengan format yang telah 

ditentukan oleh satuan pendidikan tetapi 

diperkaya dengan penambahan kolom 

nilai. 

a. Tujuan pembelajaran dan materi 

pembelajaran harus diperkaya dengan 

penguasaan nilai. 

b. Proses pembelajaran (metoda dan 

langkah) yang dipilih harus sesuai 

untuk mengembangkan nilai melalui 

proses belajar siswa aktif dengan 

pendekatan pembelajaran 

3. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan RPP dengan memperhatikan 

proses pembelajaran untuk penguasaan 

keterampilan dan internalisasi nilai. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan tentang analisis nilai-nilai 

pendidikan karakter pada tokoh Sutan Sjahrir 

dalam pembelajaran sejarah maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

Pembelajaran sejarah diharapkan 

mampu menjadi pendukung dari pembentukan 

karakter peserta didik dengan sistem 

perencanaan kurikulum 2013 yang diterapkan 

oleh guru di sekolah. Nilai karakter umum 

Sutan Sjahrir terkait dengan yang 

dikemukakan oleh Kemendiknas (2010), nilai 

karakter yang dimiliki Sutan Sjahrir 

diantaranya, religius, toleransi, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokrasi, komunikatif, 

gemar membaca, dan tanggung jawab. Nilai 

karakter khusus yang dimiliki Sutan Sjahrir 

terkait dengan yang dikemukakan oleh 

Permendiknas Nomor 22 tahun 2006, nilai 

karakter yang terdapat pada Sutan Sjahrir 

diantaranya, patriotisme, cinta tanah air, rela 

berkorban, nasionalisme, dan peduli sosial. 

Penerapan nilai karakter Sutan Sjahrir 

dalam pembelajaran sejarah di SMA dilakukan 

dengan: a) Memasukkan asil nilai karakter 

terpilih dari Sutan Sjahrir ke dalam silabus 

mata pelajaran sejarah; b) Memasukkan nilai 

pendidikan karakter dalam RPP; c) 

Melaksanakan pembelajaran sesaui dengan 

RPP dengan memperhatikan proses 

pembelajaran; serta d) Melaksanakan penilaian 

hasil belajar. 

Beberapa saran dari hasil penelitian ini 

dapat menjadi bahan masukan yang 

bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, antara 

lain: 

a. Bagi peneliti lain untuk memperluas objek 

penelitian yang lain yang terdapat pada 

tokoh Sutan Sjahrir, mengingat 

permasalahan nilai-nilai pendidikan 

hanyalah sebagian permasalahan dari 

seluruh bagian cerita dalam objek 

penelitian ini. 

b. Kepada pembaca, peneliti menyarankan 

agar pembaca meneladani nilai-nilai 

pendidikan yang terdapat pada tokoh Sutan 

Sjahrir dan pembaca dapat menggunakan 

hasil penelitian ini sebagai bahan referensi 

dan perbandingan bagi penyempurnaan 

penelitian selanjutnya. 

c. Kepada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Sejarah  agar dapat 

mengangkat tokoh ini sebagai sebuah 

tokoh yang memiliki nilai-nilai pendidikan 

karakter yang bermanfaat bagi mahasiswa 

dan generasi muda. 
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