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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Berbicara mengenai pendidikan merupakan salah satu hal yang 

menarik. Pendidikan sangat berkaitan erat dengan kehidupan suatu bangsa. 

Sebagaimana tercantum pada UUD 1945, salah satu tujuan bangsa 

Indonesia  adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan 

diharapkan bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas sehingga dapat 

memajukan bangsanya. 

Pendidikan yang dimaksud bukan sekedar aspek intelektualitas 

saja, tetapi aspek emosi dan spiritual juga digalakan untuk membentuk 

manusia berbudi pekerti luhur. Intelektualitas yang tinggi tetapi tidak 

didukung dengan karakter yang baik menyebabkan manusia cenderung 

menyalahgunakan ilmu yang diperolehnya. Fenomena ini dapat dilihat 

fakta-faktanya di negara Indonesia. Karakter lebih tinggi nilainya dari 

pada intelektualitas. Stabilitas kehidupan manusia tergantung pada 

karakter manusia itu sendiri. Karena karakter membuat orang mampu 

bertahan, memiliki stamina untuk tetap berjuang dan sanggup mengatasi 

ketidak keberuntungannya secara makna (Saptono, 2011: 16). Karakter 

bangsa merupakan aspek penting dari kualitas sumber daya manusia 

(SDM) karena kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan suatu 

bangsa (Muslich, 2011: 35). 
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Kasus-kasus korupsi silih berganti meramaikan berita-berita harian 

di media masa, narkoba dan tawuran mewarnai kelakuan nakal para 

pelajar, seks bebas masih menjadi penyakit umum bangsa ini dan perilaku-

perilaku menyimpang lainnya yang menjadi sumber degradasi moral 

negeri ini. Beberapa contoh kasus yang diberitakan oleh media akhir-akhir 

ini antara lain: kasus pelecehan seksual yang terjadi di SMP N 4 Jakarta 

Pusat, kasus korupsi Gubernur Banten Ratu Atut, tawuran pelajar di 

Jakarta yang semakin naik dan hampir satu juta pelajar Indonesia memakai 

narkoba. Ini hanya sebagian kecil contoh kasus kerusakan moralitas 

bangsa yang peneliti peroleh dari berbagai media seperti website majalah 

Tempo.  

Apabila ditelaah dari pengalaman sejarah bangsa, pendidikan 

karakter sebenarnya bukan hal yang baru dalam tradisi pendidikan di 

Indonesia (Koesoema A, 2007: 44). Sejak awal kemerdekaan, masa orde 

lama,  orde baru, dan masa reformasi pendidikan karakter sudah lama 

dilakukan (Abidin, 2012: 29). Namun, hingga saat ini belum menunjukan 

hasil yang optimal, hal ini dibuktikan dengan fenomena sosial yang 

menunjukkan perilaku tidak berkarakter seperti yang ditunjukkan pada 

kasus-kasus di atas.  

Melihat karakter yang tidak baik ini harapannya tidak lagi untuk 

saling menyalahkan penyebab utama apakah para koruptor atau birokrasi 

pemerintahan atau orangtua yang tidak bisa mendidik anak-anak?. Tetapi 

mari bersama benahi kebobrokan ini demi menyelamatkan generasi bangsa 
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yang menjadi penerus kemajuan bangsa ini. Salah satunya dengan 

memperbaiki pendidikan baik di rumah melalui para orang tua, di sekolah-

sekolah melalui peran guru dan dukungan pemerintah maupun masyarakat 

umum. 

Sekolah sebagai tempat anak-anak belajar berbagai ilmu 

pengetahuan dan perilaku sehari-hari dari para guru yang mengajar dan 

juga tempat mengembangkan bakat melalui ekstrakurikuler yang telah 

diadakan dapat turut membantu menyalurkan karakter yang seharusnya 

dimiliki oleh para generasi bangsa ini. Agar tidak lagi mewarisi 

keserakahan para koruptor, penyalahgunaan narkoba, perilaku seks bebas, 

tawuran antar pelajar dan penyakit-penyakit karakter lainnya, semestinya 

Pancasila benar-benar digalakkan dan ditunjukkan kepada generasi 

selanjutnya dan kepada seluruh negara-negara lainnya. 

Lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa, pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa (Wibowo, 2013: 3). Untuk mewujudkan fungsi 

pendidikan nasional tersebut diperlukan pembentukan watak manusia yang 

berbudi pekerti luhur dan dapat ditempuh dengan menerapkan pendidikan 

karakter, salah satunya dilakukan dalam pembelajaran di sekolah.  

Dalam arah dan kebijakan, prioritas pendidikan karakter ditegaskan 

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya pencapaian visi 
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pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang tahun 2005-2025 (Samani dan Hariyanto, 2013: 27). 

Pendidikan karakter menjadi sangat penting untuk diterapkan di setiap 

sekolah. Hal ini dikarenakan karakter yang baik terkait erat dengan 

keberhasilan anak didik dalam belajar di sekolah (Azzet, 2011: 41).  

Keberhasilan penerapan pendidikan karakter di sekolah dapat 

terwujud dengan adanya komponen-komponen pendukung penerapan 

pendidikan karakter. Syarat utama yang harus dipenuhi untuk mencapai 

keberhasilan pendidikan karakter di sekolah, antara lain: (1) nilai-nilai 

karakter yang ditanamkan; (2) teladan dari guru, karyawan, pimpinan 

sekolah dan para pemangku kebijakan di sekolah; (3) pendidikan karakter 

dilakukan secara konsisten dan terus menerus (Wibowo, 2012: 45). Ketiga 

komponen tersebut diharapkan mampu memberikan kebiasaan pada siswa 

untuk berkarakter baik, sehingga menjadi budaya karakter yang 

dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah 

maupun masyarakat. 

Menurut Kemendikbud, nilai-nilai karakter bangsa yang 

diintruksikan untuk diterapkan melalui pembelajaran di sekolah, antara 

lain: relegius, 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 (Naim, 

2012: 123-200). Nilai-nilai karakter tersebut diterapkan di semua mata 
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pelajaran, termasuk mata pelajaran sejarah. Guru-guru tidak perlu 

mengubah pokok bahasan yang sudah ada, tetapi menggunakan pokok 

bahasan yang sudah ada untuk mengembangkan nilai-nilai pendidikan 

karakter (Wibowo, 2012: 74).  

Mata pelajaran sejarah merupakan salah satu materi yang diajarkan 

di sekolah-sekolah. Agar mata pelajaran sejarah tidak terkesan seperti 

materi hafalan saja dapat dikembangkan untuk mengambil nilai-nilai 

karakter yang menarik dan bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari siswa. Tentunya ini juga disempurnakan dengan metode-

metode yang digunakan oleh guru pada saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Guru bersama siswa dapat mengambil hikmah atau nilai 

karakter yang ada dalam materi yang diajarkan saat proses pembelajaran.  

Materi yang ada dalam pembelajaran sejarah seperti tentang masa 

revolusi Indonesia, dapat mengungkapkan bahwa rakyat di pedesaan dapat 

berperilaku dermawan pada masa yang sulit dan para pejuang 

kemerdekaan telah melakukan sikap keberanian dalam memperjuangkan 

kemerdekaan (Kuntowijoyo, 2001: 26). Hal ini merupakan salah satu bukti 

adanya nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan dalam proses 

pembelajaran sejarah. Sikap dermawan tersebut menunjukkan adanya 

kepedulian sosial kepada sesama manusia dan sikap berani para pejuang 

kemerdekaan menunjukkan adanya karakter cinta tanah air. Guru dapat 

mengambil nilai-nilai karakter lainnya sesuai materi yang diajarkan. 
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SMA N 1 Teladan Yogyakarta merupakan kategori sekolah favorit 

di Yogyakarta, sehingga peneliti tertarik untuk memilih sekolah ini. Sudah 

banyak prestasi yang diraih oleh para siswa dari sekolah ini dan 

penghargaan-penghargaan tersebut bisa dilihat di ruang utama saat 

memasuki SMA N 1 Teladan Yogyakarta. Berdasarkan hasil survey di 

SMA N 1 Teladan Yogyakarta, sekolah ini memberikan pendidikan 

karakter kepada peserta didik sejak mereka masuk di sekolah ini, tepatnya 

mulai pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS). Hal ini mendorong 

peneliti untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pendidikan karakter yang 

digalakan melalui mata pelajaran yang diajarkan pada para peserta didik, 

khususnya mata pelajaran sejarah. Oleh karena itu peneliti memilih judul 

“Model Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sejarah Kelas XI SMA 

N 1 Teladan Yogyakarta”. 

B. Identifikasi Masalah 

Melihat latar belakang yang ada dapat didentifikasikan masalah 

berikut, yaitu: 

1. Pendidikan sangat berkaitan erat dengan kehidupan suatu bangsa. 

2. Banyaknya kasus korupsi, narkoba, tawuran antar pelajar, dan penyakit 

yang menyebabkan degradasi moral generasi bangsa Indonesia. 

3. Prioritas pendidikan karakter ditegaskan menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dari upaya pencapaian visi pembangunan nasional yang 

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-

2025. 
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4. Dalam sistem pendidikan Indonesia sudah menekankan pentingnya 

pendidikan karakter, tetapi tidak semua sekolah di Indonesia berhasil 

menanamkan pendidikan karakter. 

5. Kemendikbud mengintruksikan kepada setiap sekolah untuk 

mengimplementasikan delapan belas nilai karakter bangsa yang tertera 

pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

6. Dalam pembelajaran sejarah dapat diambil berbagai macam hikmah 

yang dapat dikategorikan dalam pendidikan karakter. 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini permasalahan dibatasi pada model 

pendidikan karakter yang diterapkan dalam Pembelajaran Sejarah Kelas 

XI SMA N 1 Teladan Yogyakarta tahun pelajaran 2013/2014. Di dalam 

pembahasan skripsi ini termasuk latar belakang sampai dengan 

bagaimanakah proses dari penerapan Pendidikan Karakter dalam 

Pembelajaran Sejarah Kelas XI SMA N 1 Teladan Yogyakarta. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendidikan karakter di SMA N 1 Teladan Yogyakarta?. 

2. Bagaimana model pendidikan karakter dalam proses pembelajaran 

sejarah di kelas XI SMA N 1 Teladan Yogyakarta?. 



8 
 

 
 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan pendidikan 

karakter dalam proses pembelajaran sejarah di kelas XI SMA N 1 

Teladan Yogyakarta?. 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui pendidikan karakter di SMA N 1 Teladan Yogyakarta. 

2. Mengetahui model pendidikan karakter dalam proses pembelajaran 

sejarah di kelas XI SMA N 1 Teladan Yogyakarta. 

3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan pendidikan 

karakter dalam proses pembelajaran sejarah di SMA N 1 Teladan 

Yogyakarta. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai dunia 

pendidikan khususnya tentang model pendidikan karakter dalam 

pembelajaran sejarah kelas XI SMA N 1 Teladan Yogyakarta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini digunakan peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan. 

b. Model pendidikan karakter yang diterapkan oleh guru dalam 

pembelajaran sejarah kelas XI SMA N 1 Teladan Yogyakarta dapat 

dijadikan referensi bagi sekolah-sekolah lain yang belum bisa 

menerapkan pendidikan karakter dalam pembelajaran di kelas. 
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c. Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi penerapan 

pendidikan karakter di kelas, khususnya dalam pembelajaran 

sejarah di SMA N 1 Teladan Yogyakarta. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

 

A. Kajian Teori 

1. Model  

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, model berarti pola. 

Sedangkan model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang 

dilakukan untuk merancang pembelajaran tatap muka di dalam kelas 

atau dalam latar tutorial dan dalam membentuk materiil-materiil 

pembelajaran termasuk buku-buku, film-film, peta kaset, dan program 

media komputer, dan kurikulum (serangkaian studi jangka panjang). 

Joyke dan Weil (dalam Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan 

Pembelajaran, 2011: 198) menyatakan bahwa, "setiap model 

membimbing para guru ketika merancang pembelajaran untuk 

membantu para siswa mencapai berbagai tujuan.” 

Ada beberapa model dan strategi pembelajaran pendidikan 

karakter yang dapat digunakan oleh para pendidik. Kajian Williams 

(dalam Samsuri, 2011: 13) diidentifikasikan sedikitnya ada enam 

model, yaitu model pembangunan konsesus, model pembelajaran 

kooperatif, model pengajaran sastra, model resolusi konflik, model 

diskusi dan pelibatan siswa, dan service learning. Model 

pembangunan konsesus adalah proses pembelajaran yang dilakukan 

dengan menghasilkan konsesus atau pencapaian kesepakatan. Model 
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pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran dengan 

pembentukan kelompok (2-5 orang) agar siswa bekerja bersama untuk 

memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam 

kelompok. Model pembelajaran pengajaran sastra merupakan 

pembelajaran lewat karya sastra (puisi, cerita-cerita, novel dan 

sebagainya) yang di dalamnya terdapat pesan moral atau karakter. 

Model diskusi dan pelibatan siswa adalah  pembelajaran yang 

dilakukan untuk saling bekerjasama dalam memecahkan masalah dan 

semua terlibat dalam pemecahan masalah tersebut. Model 

pembelajaran resolusi konflik merupakan pembelajaran yang 

menekankan fenomena sosial dan budaya. Pembelajaran service 

learning merupakan pembelajaran yang menerjunkan langsung siswa 

untuk terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat.  

Dalam buku yang disusun oleh Kesuma, dkk (2011: 113), ada 

dua model pendidikan karakter yang cocok diterapkan di sekolah bagi 

dunia pendidikan Indonesia, yaitu pembelajaran substantif dan 

pembelajaran reflektif. Pembelajaran substantif adalah pembelajaran 

yang substansi materinya terkait langsung dengan suatu nilai, seperti 

pada mata pelajaran agama dan PKn. Sedangkan pembelajaran 

reflektif adalah pendidikan karakter yang terintegrasi atau melekat 

pada semua mata pelajaran atau bidang studi di semua jenjang dan 

jenis pendidikan. 
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2. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian  Karakter 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, karakter berarti 

sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dari yang lain; tabiat; watak. Bila dilihat dari asal 

katanya, karakter berasal dari bahasa yunani karraso, yang berarti 

cetak biru, format dasar atau sidik seperti dalam sidik jari. 

Pendapat lain menyatakan bahwa, istilah karakter berasal dari 

bahasa Yunani charassein yang berarti membuat tajam (Saptono, 

2011: 17-18).  

Secara konseptual, istilah karakter dipahami dalam dua 

kubu pengertian. Pertama, sifat deterministik artinya karakter 

dipahami sebagai kumpulan kondisi rohaniah pada diri seseorang 

yang sudah teranugerahi (given). Karakter dipahami sebagai 

kondisi yang diterima begitu saja, tak bisa diubah. Jadi, karakter 

sebagai tabiat seseorang yang bersifat tetap, menjadi tanda khusus 

yang membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Kedua, 

sifat non deterministik (dinamis) artinya karakter dipahami sebagai 

tingkat kekuatan atau ketangguhan seseorang dalam mengatasi 

kondisi rohaniah yang sudah given. Karakter dipahami sebagai 

proses yang dikehendaki oleh seseorang (willed) untuk 

menyempurnakan kemanusiaan (Saptono, 2011: 18). 
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Bertolak dari dialektika dua pengertian, maka pemahaman 

yang lebih realistis dan utuh mengenai karakter, yaitu suatu kondisi 

rohaniah yang belum selesai. Ia bisa diubah dan dikembangkan 

mutunya, tetapi bisa juga dibiarkan begitu saja sehingga tidak 

terjadi peningkatan mutu atau justru semakin terpuruk. Untuk 

mengubah karakter manusia yang lemah maka diperlukan proses 

belajar yang terus menerus sehingga terbentuk menjadi suatu 

kebiasaan karakter yang lebih baik dan tangguh. 

Menurut Koentjaraninggrat dan Mochtar Lubis (dalam 

Saptono, 2011: 19) ada sepuluh karakter lemah bangsa Indonesia, 

yaitu meremehkan mutu, suka menerabas, tidak percaya diri, tidak 

berdisiplin, mengabaikan tanggung jawab, hipokrit, lemah 

kreatifitas, etos kerja buruk, suka feodalisme, dan tak punya malu. 

Sepuluh karakter lemah tersebut bukan takdir selama bangsa 

Indonesia masih mau berupaya memperbaikinya. Tokoh-tokoh 

Indonesia sudah membuktikannya dan dunia pun mengakuinya, 

misalnya Soekarno, Hatta, Tan Malaka dan Syahrir (Saptono, 

2011: 19). Mereka orang Indonesia, tetapi memiliki karakter 

tangguh dalam memperjuangkan nasib negara Indonesia. Jadi 

bangsa Indonesia pasti bisa memiliki karakter yang semakin 

tangguh. 
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b. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter sering disamakan dengan pendidikan 

budi pekerti. Seseorang dapat dikatakan berkarakter atau berwatak 

jika telah berhasil menyerap nilai-nilai dan keyakinan yang 

dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral 

dalam hidupnya. Menurut Megawangi (dalam Kesuma, dkk., 2011: 

5), pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-

anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

mempratekkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ia dapat 

memberikan konstribusi yang positif bagi lingkungannya.  

Definisi lainnya dikemukakan oleh Gaffar (dalam Kesuma, 

dkk., 2011: 5), pendidikan karakter merupakan sebuah transformasi 

nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuhkembangkan dalam 

kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku 

kehidupan orang itu. Dalam definisi tersebut, ada tiga ide pikiran 

penting, yaitu: 1) proses transformasi nilai; 2) ditumbuhkan dalam 

kepribadian; 3) menjadi satu dalam perilaku. 

Dalam konteks kajian Pusat Pengkajian Pedagogik (P3) 

Universitas Indonesia, pendidikan karakter didefinisikan dalam 

setting sekolah sebagai “pembelajaran yang mengarahkan pada 

penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang 

didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah” 

(Kesuma, dkk., 2011: 5-6). Definisi ini mengandung makna: 1) 
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pendidikan karakter merupakan pendidikan yang terintegrasi dalam 

suatu pembelajaran yang terjadi pada semua mata pelajaran; 2) 

diarahkan pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara 

utuh. Asumsinya anak merupakan organisme manusia yang 

memiliki potensi untuk dikuatkan dan dikembangkan; 3) penguatan 

dan pengembangan perilaku didasari oleh nilai yang dirujuk oleh 

sekolah (lembaga). 

3. Konsep Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur 

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Isjoni, 

2007: 11). Proses pembelajaran di sekolah dapat dilaksanakan dengan 

berbagai metode dan didukung dengan fasilitas yang ada. Adanya 

proses pembelajaran diharapkan dapat membawa manusia ke arah 

yang lebih baik sesuai dengan visi yang diterapkan oleh lembaga dan 

mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Menurut Sjamsudin (2007: 9) Perbedaan dalam literatur 

tentang istilah sejarah pada dasarnya ada dua konsep, yaitu sejarah 

sebagai peristiwa masa lalu (past event, res gestae) dan sejarah 

peristiwa sebagaimana diceritakan (historia rerum gestarum).  

Menurut Kuntowijoyo (2003: 9), sejarah sebagai peristiwa masa lalu 

yang terjadi di luar pengetahuan manusia disebut sejarah objektif. 

Sejarah sebagaimana diceritakan adalah peristiwa masa lalu yang 
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diceritakan, memiliki pengertian yang sama sebagai peristiwa yang 

terjadi atas sepengetahuan manusia, disebut oleh Kuntowijoyo sebagai 

sejarah subyektif. Sejarah subjektif adalah sejarah sebagai 

pelaksanaan riset yang dilakukan oleh sejarawan, menghasilkan 

pernyataan-pernyataan peristiwa-peristiwa masa lalu.  

Sejarah didefinisikan oleh para ahli, sejarawan dan filsuf 

secara beragam. Menurut Taufik Abdullah, sejarah adalah hasil dari 

usaha untuk merekam, menggambarkan dan menerangkan peristiwa 

masa lampau (dalam Aman, 2011: 15). Pendapat lain  oleh  G. J 

Reiner (dalam Aman, 2011: 16), sejarah didefinisikan sebagai cerita 

tentang pengalaman manusia yang berada dalam masyarakat beradab. 

Sedangkan menurut Ruslan Abdulgani (1963: 174), sejarah adalah 

cabang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis 

perkembangan masyarakat serta kemanusiaan pada masa lampau yang 

dijadikan pedoman di masa sekarang dan masa depan (dalam Hamid 

dan Madjid, 2011: 8). 

Dari pendapat para ahli tentang definisi sejarah dapat 

disimpulkan bahwa sejarah adalah peristiwa masa lampau tentang 

kehidupan manusia baik  sebagai individu maupun masyarakat yang 

dapat digunakan sebagai pembelajaran untuk kehidupan masa kini dan 

yang akan datang. Kenyataan bahwa sejarah terus diteliti dan ditulis 

orang di semua peradaban dan sepanjang waktu membuktikan bahwa 

sejarah itu diperlukan (Kuntowijoyo, 2001: 20).  
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Kuntowijoyo menjelaskan lebih detail, sejarah berguna secara 

intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik sejarah sebagai ilmu, sejarah 

sebagai cara untuk mengetahui masa lampau, sejarah sebagai 

pernyataan atau pendapat dan sejarah sebagai profesi. Secara 

esktrinsik sejarah berguna sebagai sarana pendidikan, yaitu moral, 

penalaran, politik, kebijakan, perubahan, masa depan, keindahan dan 

ilmu bantu. Selain sebagai sarana pendidikan sejarah juga berfungsi 

sebagai latar belakang, rujukan dan bukti (Kuntowijoyo, 2001: 20-37). 

Sasaran umum pembelajaran sejarah menurut Kochhar (2008: 

27-37) adalah : (1) mengembangkan tentang diri sendiri; (2) 

memberikan gambaran yang tepat 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 ke 

masa 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 

internasional; (15) mengembangkan keterampilan-keterampilan yang 

berguna. 
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Pembelajaran sejarah adalah pembelajaran yang menanamkan 

pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan 

perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia pada masa lampau 

hingga sekarang (Isjoni, 2007: 71). Di beberapa sekolah saat ini 

terdapat berbagai media yang mendukung proses pembelajaran di 

kelas yang semakin modern sesuai perkembangan zaman, yaitu 

projector, slide projector, tape recorder, video recorder, dan lain-lain. 

Media tersebut diharapkan dapat memudahkan proses pembelajaran 

yang sedang berlangsung, termasuk pelaksanaan pembelajaran sejarah 

di sekolah. Adanya berbagai media ini akan membuat siswa menjadi 

lebih mudah dalam menangkap, memahami dan menghayati gambaran 

peristiwa sejarah yang diajarkan. 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Tesis berjudul “Muatan Materi Pendidikan Karakter dalam 

Pembelajaran IPS Sejarah (Studi Kasus di SMP Negeri Singkawang 

Utara Kota Singkawang)” oleh Emusti Rivasintha, tahun 2011, 

Program Studi Pendidikan Sejarah, Program Pascasarjana Universitas 

Sebelas Maret Surakarta.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Pengembangan 

materi pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS sejarah belum 

optimal, hal ini disebabkan rendahnya kompetensi guru, 

profesionalisme guru, terbatasnya media dan sumber pembelajaran 

serta rendahnya motivasi belajar peserta didik; (2) Kegiatan 
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pembelajaran IPS sejarah yang memuat pendidikan karakter belum 

berjalan secara optimal, karena dalam pelaksanaan pembelajaran masih 

terdapat guru yang mendominasi penggunaan metode ceramah 

sementara pembelajaran yang memuat pendidikan karakter 

membutuhkan kreativitas dan kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran menjadi lebih aktif dan bervariasi, sehingga tidak 

terkesan guru hanya menggunakan salah satu media atau metode 

pembelajaran; (3) Penilaian yang dilakukan guru dalam pembelajaran 

IPS sejarah yang memuat pendidikan karakter kurang sesuai, karena 

dalam penilaian guru lebih cenderung menggunakan tes tertulis dan tes 

lisan pada saat pembelajaran padahal pembelajaran yang memuat 

pendidikan karakter tidak hanya untuk mengembangkan ranah kognitif 

dan psikomotorik saja, yang lebih penting adalah mengembangkan 

ranah afektif pada peserta didik yang berkaitan dengan pendidikan 

karakter.  

Penelitian yang dilakukan oleh Emusti Rivasintha memiliki 

kesamaan dalam meneliti proses pembelajaran sejarah yang dikaitkan 

dengan pendidikan karakter. Namun, pada penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti lebih spesifik ke dalam model pembelajaran 

yang dilakukan di dalam kelas. Selain itu, penelitian tersebut mengkaji 

pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah di tingkat Sekolah 

Menengah Pertama, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti dilakukan di tingkat Sekolah Menengah Pertama. 
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2. Skripsi  yang disusun oleh Ovi Yuliana (2013) dari jurusan 

Manajemen dan Teknologi Pendidikan UNNES dengan judul 

“Pendidikan Karakter pada Proses Pembelajaran Matematika Kelas X 

di SMA N 1 Juwana, Pati”.  

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui 

bentuk pendidikan karakter yang komprehensif; (2) mengetahui model 

pembelajaran matematika; dan (3) mengetahui proses pendidikan 

karakter yang terintegrasi dengan pembelajaran Matematika kelas X 

SMA Negeri 1 Juwana. Data penelitian diuji dengan metode deskriptif 

kualitatif untuk mengetahui pendidikan karakter pada proses 

pembelajaran matematika kelas X SMA Negeri 1 Juwana Kabupaten 

Pati.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter 

secara komprehensif dilakukan dalam tiga bentuk kegiatan yaitu : 

proses pembelajaran; manajemen sekolah; dan kegiatan pembinaan 

kesiswaan. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru matematika 

di SMA N 1 Juwana Pati adalah model cooperatif learning tipe STAD 

karena dapat memperlihatkan nilai-nilai karakter seperti kerjasama, 

tanggungjawab, pantang menyerah, bekerja keras. Integrasi pendidikan 

karakter di dalam proses pembelajaran matematika di SMA N 1 

Juwana Pati dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi pembelajaran dimana nilai-nilai karakter yang 

ditanamkan dan dikembangkan oleh guru matematika adalah religius, 
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disiplin, kejujuran, pantang menyerah, rasa ingin tahu yang tinggi dan 

tanggung jawab. Penelitian di atas memiliki kesamaan dalam meneliti 

model pembelajaran yang dilakukan di kelas terkait dengan penerapan 

pendidikan karakter.  

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dalam mengkaji 

model pendidikan karakter dalam suatu sekolah. Perbedaannya terletak 

pada sasaran obyek penelitian dan mata pelajaran yang diteliti. 

Penelitian di atas meneliti mata pelajaran matematika, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti merupakan pembelajaran mata 

pelajaran sejarah. 

C. Kerangka Pikir 

Berbagai kasus yang telah menunjukkan perilaku dan 

menimbulkan degradasi moral negeri ini, antara lain: kasus korupsi, 

tawuran antar pelajar, narkoba maupun seks bebas. Fenomena tersebut 

membuat keprihatinan tersendiri bagi bangsa indonesia, terutama dalam 

bidang pendidikan. Pelaksanan pendidikan di Indonesia masih perlu 

diperbaiki untuk menunjang pembentukan karakter bangsa Indonesia 

seutuhnya. Oleh karena itu, perlu diterapkan pendidikan karakter untuk 

memperbaiki moral bangsa ini. Hal ini juga disesuaikan dengan tujuan 

pendidikan nasional Indonesia yang terkandung didalam UU No. 23 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

SMA N 1 Teladan Yogyakarta dikenal sebagai sekolah yang sering 

memperoleh prestasi tingkat lokal maupun nasional. Bahkan, tingkat 
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internasional juga berhasil diraih oleh para peserta didik di sekolah ini. 

Sekolah ini menggalakkan kegiatan yang dapat membentuk karakter 

siswa, agar siswa  SMA N 1 Teladan Yogyakarta tidak sekedar berprestasi 

saja, tetapi memiliki karakter baik sebagai manusia sehingga dapat 

menyalurkan prestasinya di masa depan untuk kebaikan dan kemajuan 

bangsa Indonesia maupun dunia.  

Kultur yang terus berkembang di kalangan guru dan peserta didik 

atau seluruh warga sekolah SMA N 1 Teladan Yogyakarta baik dalam 

prestasi maupun karakter dapat menjadi budaya sekolah ini karena telah 

dibiasakan dan terus diperbaiki sesuai dengan perkembangan zaman. 

Semua ini untuk mempertahankan SMA N 1 Teladan Yogyakarta sebagai 

sekolah teladan yang bukan sekedar gelar, tetapi dapat menjadi contoh 

nyata bagi seluruh sekolah-sekolah lain demi kemajuan generasi penerus 

bangsa Indonesia.  

Dari penjelasan di atas, peneliti  ingin mengetahui proses 

penerapan pendidikan karakter di SMA N 1 Teladan Yogyakarta. Peneliti 

belum tahu bagaimana pendidikan karakter di SMA N 1 Teladan 

Yogyakarta diterapkan. Sesuai dengan jurusan program studi yang peneliti 

sedang tempuh, maka peneliti lebih tertarik untuk mendalami penerapan 

pendidikan karakter di sekolah tersebut dalam pembelajaran sejarah di 

kelas XI. 
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Adapun skema penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi di SMA N 1 Yogyakarta yang 

terletak di jalan H.O.S Cokroaminoto No 10, Pakuncen, Wirobrajan 

Yogyakarta. Peneliti memfokuskan penelitian yang terkait dengan  

pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah di SMA N 1 Teladan 

Yogyakarta. Peneliti mengambil obyek penelitian pada program kelas XI 

SMA N 1 Teladan Yogyakarta. 

B. Waktu Penelitian 

Penelitian, analisis data, dan laporan penelitian ini akan dilakukan 

kurang lebih tiga bulan (terhitung setelah melaksanakan seminar proposal, 

yaitu bulan Februari hingga bulan Mei). Penelitian dilakukan dengan 

melakukan observasi terlebih dahulu kemudian wawancara dengan 

informan secara langsung dan pengambilan dokumen untuk melengkapi 

data. Umumnya peneliti kualitatif membutuhkan jangka waktu yang lama 

karena bersifat pengamatan dan berperan serta (Moeloeng, 2011: 26). 

C. Bentuk Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  metode penelitian 

kualitatif artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, 

melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, 

dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Tujuan dari 
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penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di 

balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu 

penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan 

mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan 

menggunakan metode deskriptif. 

Adapun jenis penelitian kualitatif ini adalah penelitian deskriptif. 

Menurut Whitney (dalam Nazir, 2005: 63-64), metode deskriptif adalah 

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif 

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang 

berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang 

hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-

pengaruh dari suatu fenomena. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah 

model pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah kelas XI di SMA 

N 1 Teladan Yogyakarta. 

D. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2010: 157) sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. 

1. Sumber Data Primer 

Data primer diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa 

melalui perantara. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati 

atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Kata-kata dan 
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tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan 

mengamati atau mewawancarai. Sumber data primer yang digunakan 

antara lain: kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, 

dua orang guru sejarah dan enam orang siswa SMA N 1 Teladan 

Yogyakarta. 

2. Sumber Data Sekunder 

Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan 

dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui 

wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder 

berupa dokumen tentang profil sekolah, catatan-catatan saat penelitian 

dan dokumentasi foto-foto saat penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara mendalam  

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2010: 72) wawancara 

merupakan pertukaran dua orang untuk bertukar informasi dan ide, 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan melalui makna 

tertentu. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian 

kualitatif ini bersifat terbuka. Peneliti akan melakukan wawancara 

dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai model 

pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah kelas XI SMA N 1 

Teladan Yogyakarta. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah bagian kurikulum, dua orang guru mata 
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pelajaran sejarah, dan enam orang perwakilan siswa kelas XI SMA N 

1 Teladan Yogyakarta. 

2. Observasi Langsung 

Nasution (dalam Sugiono, 2010: 64) menyatakan bahwa, observasi 

adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi. Kegiatan observasi dilakukan oleh 

peneliti selama kegiatan penelitian berlangsung. Dari hasil observasi 

peneliti diperoleh informasi tambahan menurut kacamata peneliti, 

seperti hasil pengamatan proses pelaksanaan pendidikan karakter 

dalam proses pembelajaran di kelas. 

3. Mencatat Dokumen  

Pencatatan dokumentasi dilakukan untuk menganalisis isi dari fakta 

yang tersirat atau tersurat. Teknik mencatat dokumen dilakukan untuk 

mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen teks lain yang 

terkait dengan model pendidikan karakter dalam pembelajaran 

sejarah kelas XI SMA N 1 Teladan Yogyakarta. 

Kisi-kisi pedoman wawancara dengan informan dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 

Indikator Nomor Pertanyaan 

Wawancara dengan kepala sekolah: 

1. Latar belakang pendidikan karakter di sekolah 

2. Persiapan pendidikan karakter  di sekolah 

3. Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah 

4. Faktor pendukung dan penghambat pendidikan 

 

1, 2, 3 

4, 5 

6, 7, 8, 9 

10, 11 
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karakter di sekolah? 

 

Wawancara dengan wakil bagian kurikulum: 

1. Persiapan kurikulum yang digunakan untuk 

menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah 

2. Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah 

3. Evaluasi dan hambatan penerapan pendidikan 

karakter di Sekolah 

Wawancara dengan guru sejarah: 

1. Pengetahuan guru tentang pendidikan karakter 

2. Persiapan guru dalam menerapkan pendidikan 

karakter 

3. Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran 

4. Kondisi pembelajaran di kelas 

5. Evaluasi, faktor pendukung dan hambatan 

penerapan pendidikan karakter dalam proses 

pembelajaran 

 

Wawancara dengan siswa: 

1. Pengetahuan siswa tentang pendidikan karakter 

di sekolah 

2. Keterlibatan siswa dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter di kelas 

3. Pelaksanaan dan kendala penerapan pendidikan 

karakter dalam proses pembelajaran 

 

 

 

1, 2 

 

3, 4, 5, 6, 7, 8 

9, 10, 11 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

7, 8, 9 

 

10, 11 

12, 13 

14, 15, 16, 17, 18 

 

 

 

 

1, 2, 3 

 

4, 5, 6, 7 

 

8, 9, 10 

 

Kisi-kisi observasi pembelajaran sejarah kelas XI di SMA N 1 

Teladan Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Kisi-Kisi Observasi Pembelajaran Sejarah Kelas XI 

No  Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

A  Persiapan  

 1. Kurikulum  

 2. Silabus   

 3. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran 

 

B  Proses Pembelajaran 

 1. Pembukaan pelajaran  

 2. Penyajian materi  

 3. Metode pembelajaran  

 4. Penggunaan bahasa  

 5. Penggunaan waktu  

 6. Gerak   
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 7. Cara memotivasi siswa  

 8. Teknik bertanya  

 9. Teknik penguasaan kelas  

 10. Penggunaan media  

 11. Bentuk dan cara evaluasi  

 12. Menutup pelajaran  

C  Perilaku Siswa 

 1. Perilaku siswa di dalam kelas  

 2. Perilaku siswa di luar kelas  

D Penerapan Pendidikan Karakter 

 1. Pelaksanaan dalam proses 

pembelajaran 

 

 2. Evaluasi penerapan pendidikan 

karakter 

 

 

F. Teknik Cuplikan/Samplingan 

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik sampling yang digunakan 

oleh peneliti adalah purposive sampling. Peneliti lebih cenderung memilih 

teknik sampling ini karena purposive sampling merupakan teknik 

pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Permasalahan dan 

kenyataan yang terdapat di lapangan dapat dijadikan sebagai pertimbangan  

dalam menemukan sampel yang diambil oleh peneliti. Oleh karena itu, 

informan yang dipilih peneliti untuk mencari informasi merupakan orang-

orang yang terlibat langsung di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah 

tersebut. 

G. Validitas Data 

Untuk menjamin validitas data yang dikumpulkan dalam penelitian 

ini, peneliti mengggunakan teknik triangulasi untuk lebih memvalidkan 

data. Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Sugiyono, 2013: 127). Dalam 
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triangulasi  sumber, peneliti menguji kredibilitas data dengan mengecek 

data melalui beberapa sumber yang berbeda. Sedangkan melalui 

triangulasi teknik, peneliti menguji kevalidan data dengan mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yakni mengecek 

data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari 

observasi dan dokumentasi. 

H. Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

interaktif. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif secara interaktif dan dilakukan secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (dalam Sugiyono, 

2013: 91). Dalam model analisis ini, tiga komponen analisisnya yaitu 

reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, 

aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses 

pengumpulan data sebagai suatu proses yang berlanjut, berulang, dan 

terus-menerus hingga membentuk sebuah siklus. Dalam proses ini 

aktivitas peneliti bergerak di antara komponen analisis dengan 

pengumpulan data selama proses ini masih berlangsung. Selanjutnya 

peneliti hanya bergerak diantara tiga komponen analisis tersebut. 
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Bagan 2. Teknik Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan 

Hubberman (1992: 20)
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

 

A. Deskripsi Data 

1. Sejarah SMA N 1 Teladan Yogyakarta 

SMA N 1 Teladan Yogyakarta berlokasi di Jl. HOS 

Cokroaminoto No. 10, Wirobrajan, Pakuncen, Yogyakarta. Tertulis 

didalam dokumen SMA N 1 Teladan Yogyakarta, bahwa sekolah ini 

didirikan di atas tanah seluas 9470 m² pada tahun 1957. Jika ditarik 

jauh ke belakang mengenai sejarah SMA N 1 Teladan Yogyakarta, 

sebenarnya sekolah ini merupakan kelanjutan sejarah dari Algemeene 

Middelbare School (AMS) di zaman Belanda.  

Berdasarkan dokumen SMA N 1 Teladan Yogyakarta 

mengenai sejarah SMA N 1 Teladan Yogyakarta dijelaskan bahwa 

secara resmi pada tahun 1957. SMA N 1 Teladan Yogyakarta 

mendapat anugerah sebagai Sekolah Teladan. Pada tahun 1965 

mendapat gelar sebagai sekolah unggulan. Selanjutnya, pada tahun 

2001 mulai dipercaya untuk mendirikan kelas akselerasi dan tahun 

2004 mulai mendirikan kelas bertaraf internasional. Prestasi sekolah 

ini semakin meningkat dengan ditunjuk sebagai Rintisan Sekolah 

Nasional Bertaraf Internasional pada tahun 2008. Saat di Indonesia 

ramai dengan sekolah yang dianggap sebagai Rintisan Sekolah 

Bertaraf Nasional (RSBN) maupun Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional (RSBI), SMA N 1 Teladan Yogyakarta diberi gelar oleh 



33 
 

 
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai angkatan pertama 

Rintisan Sekolah Bertaraf Nasional (RSBN) maupun Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional (RSBI) sebelum gelar tersebut dihapus dari 

semua sekolah di Indonesia.  

Dari tahun ke tahun SMA N 1 Teladan Yogyakarta terus 

berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan berhasil mengikuti 

berbagai kejuaraan baik tingkat nasional mau pun internasional. Hal ini 

membuktikan bahwa banyaknya prestasi yang diraih tersebut memang 

patut mendapat gelar SMA Teladan bagi sekolah lain agar termotivasi 

untuk terus berprestasi. Tertulis didalam brosur pendaftaran siswa baru 

SMA N 1 Teladan Yogyakarta tahun pelajaran 2013/2014 bahwa pada 

tahun 2005 SMA N 1 Teladan  menjalin kerjasama dengan Cambridge 

University dan dinyatakan sebagai Center of Cambridge dengan nomor 

ID 071 dan sebagai sekolah negeri pertama di Indonesia yang menjadi 

center dari Cambridge University. 

2. Visi dan Misi 

Setiap sekolah memiliki visi dan misi masing-masing demi 

mencapai tujuan bersama untuk memajukan pendidikan Indonesia. 

Sesuai dengan dokumen SMA N 1 Teladan Yogyakarta, visi SMA N 1 

Teladan Yogyakarta adalah terwujudnya sekolah yang mampu 

menghasilkan keluaran yang berakar budaya bangsa, berwawasan 

kebangsaan, dan bercakrawala global. 
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Untuk mencapai visi tersebut disusun beberapa misi, misi SMA 

N 1 Teladan Yogyakarta yang termuat didalam dokumen SMA N 1 

Teladan Yogyakarta, yaitu: (1) mengembangkan kemampuan 

akademik berstandar internasional dengan menerapkan dan 

mengembangkan kurikulum yang berlaku, baik kurikulum lokal, 

nasional maupun internasional; (2) mengembangkan sikap 

kedisiplinan, kepemimpinan serta ketaqwaan melalui organisasi siswa, 

kegiatan ekstrakulikuler, kegiatan keagamaan, maupun kegiatan lain 

yang berakar budaya bangsa; (3) mengembangkan sikap berkompetisi 

yang sportif melalui berbagai bidang dan kesempatan dengan 

mengedepankan aspek kebangsaan; (4) menanamkan nilai keteladanan 

dan budi pekerti luhur melalui pengembangan kultur sekolah sesuai 

dengan norma agama, sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. 

3. Sarana dan Prasarana 

Untuk menunjang berbagai kegiatan di SMA N 1 Teladan 

Yogyakarta dibutuhkan sarana dan prasarana yang dapat memperlancar 

berbagai aktivitas baik akademik atau non akademik. Sarana dan 

prasarana yang ada di SMA N 1 Teladan Yogyakarta sudah memadai. 

Selain terdapat ruang kelas sesuai jumlah pembagian jenis kelas yang 

ada di sekolah ini, terdapat juga fasilitas lain yang mendukung 

kegiatan pembelajaran seperti laboratorium, ruang perpustakaan dan 

sebagainya. Ruangan yang mendukung kegiatan non akademik siswa 

atau terkait minat dan bakat siswa dalam pengembangan organisasi 
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maupun potensi lainnya, seperti OSIS, Pramuka, dan sebagainya sudah 

disediakan baik itu berbentuk ruang sekretariat atau ruangan aula yang 

dapat digunakan untuk mendukung kegiatan para siswa. 

Secara terperinci Sarana dan prasarana yang ada di SMA N 1 

Teladan Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3. Sarana Prasarana SMA N 1 Teladan Yogyakarta 

NO Jenis Jumlah 

1. Ruang Kelas 31 

2. Ruang Pertemuan 2 

3. Ruang Multimedia 1 

4. Ruang Perpustakaan 1 

5. Ruang UKS 1 

6. Ruang Kepala Sekolah 1 

7. Ruang Guru 1 

8. Ruang BK 1 

9. Ruang Kegiatan Siswa 10 

10. Ruang Ibadah 3 

11. Ruang Lobi 1 

12. Ruang Tata Usaha 1 

13. Aula 1 

14. Laboratorium IPA 3 

15. Laboratorium IPS 1 

16. Laboratorium Bahasa 1 

17. Laboratorium Komputer 2 

18. Toilet 5 

20. Pos Satpam 1 

21. Lapangan Basket 1 

22. Lapangan Upacara 1 

23. Parkir 2 

Sumber: Dokumen SMA N 1 Teladan Yogyakarta 

4. Struktur Organisasi Sekolah 

SMA N 1 Teladan Yogyakarta memiliki struktur organisasi yang 

terarsipkan dalam dokumen SMA N 1 Teladan Yogyakarta. Kepala 

sekolah sebagai pemimpin utama di SMA N 1 Teladan Yogyakarta. 

Kepala sekolah yang memimpin SMA N 1 Teladan Yogyakarta 
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bernama Rudy Prakanta, S.Pd., M.Eng. Dalam memimpin sekolah, 

kepala sekolah dibantu oleh empat wakil bagian kurikulum, kesiswaan, 

sarana prasarana, humas, serta kepala bagian laboratorium, kepala 

bagian perpustakaan dan kepala bagian TU untuk mengurusi bidang 

masing-masing. Wakil bagian kurikulum diamanahkan pada Drs. 

Asrori. Untuk wakil bagian kesiswaan diamanahkan oleh Drs. 

Marmayadi yang berprofesi sebagai guru sejarah kelas XI, sehingga 

peneliti banyak menanyakan pembelajaran sejarah kepada beliau. 

Wakil bagian sarana prasarana diamanahkan kepada Drs. Sigit 

Nurwanta. Untuk wakil bagian humas diamanahkan kepada 

Subadiyana, S.Pd. 

Kepala laboratorium dikelola oleh Suyanta, S.Pd yang 

mengurusi semua penggunan dan kebutuhan laboratorium. Arsidi, S.Ip 

merupakan kepala perpustakaan  di SMA N 1 Teladan Yogyakarta dan 

untuk kepala bagian tata usaha (TU) diamanahkan kepada Sri Masnida, 

S.E. Struktur organisasi paling bawah berdasarkan dokumen yang 

peneliti peroleh diduduki oleh semua guru yang bertugas sebagai 

tenaga kependidikan yang mengajar masing-masing mata pelajaran di 

SMA N 1 Teladan Yogyakarta. 

5. Kondisi Guru dan Siswa 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, kondisi 

guru di SMA N 1 Teladan Yogyakarta mengajar sesuai bidang studi 

yang mereka pelajari saat menuntut ilmu di bangku kuliah. Siswa 
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mendapatkan ilmu dari guru yang memang sudah berkompeten sesuai 

bidang studi yang diberikan kepada siswanya. Guru di sekolah ini tidak 

hanya sekedar mengajar. Berdasarkan wawancara pada tanggal 5 

Maret 2014, kepala sekolah SMA N 1 Teladan Yogyakarta 

menjelaskan bahwa guru di SMA N 1 Teladan Yogyakarta secara 

otomatis memberikan keteladanan karakter pada siswanya baik dalam 

proses pembelajaran dan dalam semua aktivitas di sekolah. Pada tabel 

di bawah ini merupakan gambaran jumlah guru yang mengajar di SMA 

N 1 Teladan Yogyakarta: 

Tabel 4. Jumlah Guru Berdasarkan Mata Pelajaran 

No Mata Pelajaran Jumlah 

1. Agama 5 

2. Bahasa Indonesia 5 

3. Bahasa Inggris 7 

4. Matematika 7 

5. Sejarah 2 

6. Pendidikan Seni 2 

7. Pendidikan Jasmani dan Olahraga 3 

8. Biologi 5 

9. Kimia 5 

10. Fisika 5 

11. Ekonomi 1 

12. Sosiologi 1 

13. Geografi 1 

14. Mulok 2 

15. Bahasa Asing 4 

16. BK 4 

17. Kewirausahaan 1 

18. PKn 2 

Sumber: Dokumen SMA N 1 Teladan Yogyakarta 

Siswa di SMA N 1 Teladan Yogyakarta berasal dari bibit-bibit 

unggul yang dapat terlihat dari nem yang dapat masuk sebagai siswa 
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setiap tahun ajaran baru di sekolah ini. Sebagai sekolah teladan, SMA 

N 1 Teladan Yogyakarta membuka kelas khusus bagi siswa yang 

memiliki IQ tinggi atau berkemampuan menyelesaikan program 

percepatan studi yang dinamakan program akselerasi. Selain itu, SMA 

N 1 Teladan  Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Cambridge 

University untuk memfasilitasi siswanya yang berminat melanjutkan 

studi ke luar negeri. Siswa yang berminat mengikuti program tersebut 

dan lulus ujian akan mendapat sertifikat dari Cambridge International 

Exammination. Sertifikat Cambridge International Exammination 

dapat dipergunakan untuk masuk ke perguruan tinggi luar negeri tanpa 

tes. 

Mulai tahun pelajaran 2013/2014 SMA N 1 Teladan Yogyakarta 

menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas X dan untuk kelas XI, XII 

dan program akselerasi menggunakan Kurikulum Satuan Tingkat 

Pendidikan (KTSP). SMA N 1 Teladan Yogyakarta membagi kelas 

menjadi beberapa rombongan belajar. Siswa dibagi menjadi beberapa 

kelas sesuai program yang ditempuh masing-masing siswa. Untuk 

kelas X dibagi menjadi 10 kelas (satu kelas program akselerasi), kelas 

XI dibagi menjadi 9 kelas, kelas XII dibagi menjadi 10 kelas (satu 

kelas program akselerasi). Pembagian kelas menjadi beberapa 

rombongan belajar di SMA N 1 Teladan Yogyakarta seperti yang 

tertera di bawah ini: 
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Tabel 5. Pembagian Rombongan Belajar (Kelas) 

Kelas Program Rombel Putri Putra Jumlah 

X 

Umum 

1 21 10 31 

2 24 8 32 

3 24 8 32 

4 23 9 32 

5 12 8 20 

6 9 12 21 

7 14 6 20 

8 18 5 23 

9 13 19 32 

IPS IPS 26 4 30 

Akselerasi Akselerasi 10 7 17 

Jumlah 194 96 290 

XI 
IPA 

1 16 12 28 

2 14 14 28 

3 16 12 28 

4 16 12 28 

5 17 12 29 

6 17 11 28 

7 16 12 28 

8 15 14 29 

IPS IPS 24 10 33 

Jumlah 151 109 260 

XII 

IPA 

1 20 12 32 

2 22 10 32 

3 19 13 32 

4 20 10 30 

5 20 10 30 

6 20 10 30 

7 13 13 26 

8 15 10 25 

IPS 9 19 7 26 

Akselerasi Akselerasi 13 5 18 

Jumlah 181 100 281 

Jumlah Total Siswa 526 305 831 

Sumber: Dokumen SMA N 1 Teladan Yogyakarta 

6. Kegiatan Ekstrakulikuler 

SMA N 1 Teladan Yogyakarta memiliki bermacam-macam 

ekstrakulikuler. Berbagai macam kegiatan ekstrakulikuler yang 
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berjalan di SMA N 1 Teladan Yogyakarta diadakan untuk 

mengembangkan minat dan bakat siswa. Ekstrakulikuler di SMA N 1 

Teladan Yogyakarta ada yang bersifat wajib bagi siswa baru  seperti, 

ekstrakulikuler pramuka bersifat wajib bagi semua siswa kelas X dan 

untuk program mentoring agama islam wajib pula bagi kelas X yang 

beragama islam. Setelah mereka naik ke kelas XI atau ke tingkat yang 

lebih atas. Mereka bebas memilih untuk melanjutkan atau tidak sesuai 

dengan potensi siswa yang berminat. 

Berdasarkan dokumen SMA N 1 Teladan Yogyakarta, 

Ekstrakulikuler yang ada di SMA N 1 Teladan Yogyakarta antara lain: 

a. Nila Pangkaja (Teater) 

Nila Pangkaja adalah ekstrakulikuler yang bergerak dalam bidang 

teater. Anggota dari Nila Pangkaja disebut Crew NP yang diketuai 

oleh kaisar. Sejak tahun 2012, Nila Pangkaja telah membuat 

pagelaran tunggal. Pagelaran pertamanya berjudul "Dhemit" pada 

tahun 2012, pagelaran kedua pada tahun 2013 berjudul "Rumah 

Sakit Jiwa".  

b. Sigma (Jurnalistik) 

Sigma adalah salah satu kegiatan siswa di SMA Negeri 1 Teladan 

Yogyakarta yang mengusung slogan "Wadah Komunikasi dan 

Kreativitas". Sigma bertempat di pojok lapangan basket nomor dua. 

Sigma menerbitkan majalah sigma  setiap 6 bulan, buletin 
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sigmatime (berita dalam teladan) dan sigmaline (berita luar teladan) 

setiap bulannya. 

c. Teladan Junior Red Crescent (PMR) 

Ekstrakulikuler ini merupakan wadah organisasi PMR di SMA N 1 

Yogyakarta yang memiliki jargon "loving all living". basecampnya 

bernama markaz, terletak di deret ruang ektrakulikuler nomor 3 

dari selatan yang berada di sebelah timur lapangan basket SMA N 

1 Yogyakarta. Hingga kini anggotanya sudah terdiri dari 24 strata. 

TJRC juga mempunyai program ekstern yaitu Junior Red Cross 

Invitation (JRCI) yang merupakan lomba PMR untuk tingkat SMP 

dan donor darah. 

d. Teladan Science Club (KIR) 

Teladan Science Club (TSC) bergerak di bidang penelitian atau 

karya ilmiah remaja yang mempunyai slogan "we search, we find, 

we solve". TSC terbentuk pada tanggal 27 Mei 1983. TSC 

mempunyai ruang basecamp yang bernama habita atau biasa 

disebut habit. Setiap tahunnya TSC mengadakan lomba MIPA 

tingkat SMP/sederajat se-Jateng dan DIY yang disebut exacta. 

Setiap angkatan dalam TSC disebut level dan di hingga tahun 2013 

sudah ada 30 level. 

e. Scout (Pramuka) 

Scout merupakan organisasi Pramuka di SMA Negeri 1 Teladan 

Yogyakarta dengan jargon "shout scout out loud". Base camp Scout 
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yang biasa disebut sanggar, bertempat di ruang organisasi paling 

utara. Scout memiliki beberapa program umum dan insidental, di 

antaranya buber, syawalan, donor darah Scout, LG (Lomba 

Galang), rafting, dan sebagainya. 

f. Teladan Hiking Association (THA) 

Teladan Hiking Association (THA) bergerak di bidang pecinta 

alam dengan slogan "adventure is our soul, environment is our 

life". THA merupakan wadah organisasi tertua yang dibentuk pada 

tanggal 20 Mei 1972. Pada tahun pelajaran 2012/2013 telah 

terdapat 40 angkatan dengan jumlah anggota kurang lebih 794 

orang. THA mempunyai 3 departemen utama yang mengampu 

kegiatan utama, antara lain hiking, caving, dan rock climbing, serta 

kegiatan-kegiatan lain yaitu: rafting, reboisasi, beach camp, 

sarasehan, fun bike, dan lain-lain. 

g. All Nation Teenagers (ANT) 

All Nation Teenagers (ANT) merupakan sebuah klub multibahasa 

di SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta. Bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa asing siswa SMA Negeri 1 

Teladan Yogyakarta. ANT mengadakan pertemuan rutin setiap 

minggunya sesuai dengan departemen bahasa yang diambil. Selain 

itu, ANT juga memiliki misi untuk meningkatkan dan menambah 

pengetahuan global kepada siswa SMA Negeri 1 Teladan 

Yogyakarta. ANT juga telah menyelenggarakan beberapa event 
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seperti Asian Day Festival, Teladan Ubiquitous Competition 

(Tebico), dan ANT Blog Competition (ABC) mengingat motto 

ANT yang berbunyi “learning and sharing”. 

h. Teladan Robotic Club  

Teladan Robotic Club merupakan sebuah ekstrakurikuler di SMA 

Negeri 1 Teladan Yogyakarta yang bergerak dalam bidang kreasi 

elektronika dalam bentuk robot. 

i. Kasat (Pecinta Sastra) 

Kasat merupakan organisasi yang bergerak penuh di bidang 

pembuatan puisi dan pembacaannya. Wadah organisasi ini 

diperuntukan bagi siswa pencinta sastra yang ingin 

mengembangkan bakat kesastraan. 

j. Klub Filateli (Pengoleksi Perangko) 

Klub Filateli (Pengoleksi Perangko) merupakan wadah organisasi 

bagi siswa yang menyukai kegiatan sebagai pecinta, pengumpul, 

dan pengoleksi perangko. Kegiatan ini baru diselenggarakan 

beberapa tahun dan selalu bekerjasama untuk mengadakan kegiatan 

dengan acara prangko nasional di setiap tahunnya. FF Teladan 

adalah ekstrakurikuler filateli tingkat SMA satu-satunya yang ada 

di Daerah Istimewa Yogyakarta dan bekerjasama dengan kantor 

pos Indonesia. Perangko yang kini semakin jarang didapatkan 

karena perkembangan informasi dan teknologi dunia yang semakin 
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canggih membuat kelompok ini semakin giat dalam membangun 

ukhuwah sesama pecinta perangko yang lainnya. 

k. Pleton Inti (Tonti) 

Tonti SMAN 1 Teladan Yogyakarta adalah organisasi yang 

bergerak dalam menangani bidang baris-berbaris. Tonti adalah 

salah satu sarana agar dapat melatih kedisiplinan, kekeluargaan, 

kebersamaan dan kepedulian. Oleh karena itu, ekstrakulikuler tonti 

tidak hanya berisi kegiatan baris-berbaris. Tonti SMAN 1 Teladan 

Yogyakarta memiliki nama Tonti Teladan. 

7. Prestasi Sekolah 

Sebagai sekolah teladan tentu memiliki berbagai prestasi yang 

patut diteladani oleh sekolah-sekolah lain. SMA N 1 Teladan 

Yogyakarta telah mencapai prestasi baik di tingkat nasional maupun 

internasional. Beberapa prestasi SMA N 1 Teladan Yogyakarta 

berdasarkan dokumen sekolah pada tahun 2013 anatara lain adalah 

sebagai berikut: 

a. Peraih nilai rata-rata Ujian Nasiona (UN) tertinggi se-DIY (Daerah 

Istimewa Yogyakarta). 

b. Nilai 10 dalam UN sebanyak 38 siswa. 

c. Ada 163 siswa diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui 

jalur undangan. 

d. Olimpiade sains-teknologi sebanyak 45 siswa maju di DIY. 
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e. Dua siswa ikut pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahap 

dua  (persiapan ke tingkat internasional). 

SMA N 1 Teladan Yogyakarta berhasil meraih banyak medali 

Olimpiade tingkat nasional tiap tahun. Pada tahun 2004-2012 tercatat 

dalam dokumen SMA N 1 Teladan Yogyakarta terkait medali yang 

berhasil dibawa oleh siswa SMA N 1 Teladan Yogyakarta sebagai 

berikut: 

1) Tahun 2004 meraih 1 medali eamas dan 3 medali perunggu. 

2) Tahun 2005 meraih 2 medali perak dan 3 perunggu. 

3) Tahun 2006 meraih 1 medali emas, 1 medali perak dan 6 medali 

perunggu. 

4) Tahun 2008 meraih 3 medali perak dan 1 medali perunggu. 

5) Tahun 2009 meraih 5 medali emas, 3 medali perak dan 8 medali 

perunggu.  

6) Tahun 2010 meraih 1 medali emas, 1 medali perak dan 4 medali 

perunggu. 

7) Tahun 2011 meraih 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali 

perunggu. 

8) Tahun 2012 meraih medali 2 emas, 1 perak dan 2 perunggu. 

Dokumen terbaru SMA N 1 Teladan Yogyakarta juga mencatat 

berbagai jenis keikutsertaan siswa-siswanya dalam mewakili untuk 

melanjutkan lomba ke tingkat Internasional dari tahun 2006-2013 di 

bawah ini: 
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a) Tahun 2006 mewakili sebanyak 3 jenis lomba OSN. 

b) Tahun 2007 mewakili sebanyak 1 jenis lomba OSN dan 3 lomba 

non OSN. 

c) Tahun 2008 mewakili sebanyak 1 jenis lomba OSN. 

d) Tahun 2009 mewakili sebanyak 1 jenis lomba OSN. 

e) Tahun 2010 mewakili sebanyak 1 jenis lomba OSN dan 1 lomba 

non OSN. 

f) Tahun 2011 mewakili sebanyak 1 jenis lomba OSN dan 3 lomba 

non OSN. 

g) Tahun 2012 mewakili sebanyak 1 jenis lomba non OSN. 

h) Tahun 2013 mewakili sebanyak 1 jenis lomba non OSN. 

8. Penerapan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter seharusnya sudah otomatis melekat pada 

setiap pendidik. Guru sebagai pendidik tidak hanya mentransfer ilmu 

pengetahuan atau bidang studinya saja, tetapi juga nilai-nilai karakter 

yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Siswoyo, dkk., 

2008: 124). Nilai-nilai itu minimal muncul dalam sikap guru sehari-

hari saat berinteraksi dengan siswa, sebab guru dikenal sebagai sosok 

yang patut dicontoh oleh siswa.  

Menurut Megawangi (dalam Kesuma, dkk., 2011: 5), 

pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak 

agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempratekkannya 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ia dapat memberikan 
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konstribusi yang positif bagi lingkungannya. Dari pengertian 

pendidikan karakter tersebut sangat jelas bahwa seorang pendidik 

(guru) diharapkan mampu mengubah anak-anak didiknya (siswa) 

memiliki kontribusi yang positif bagi lingkungan sekitarnya. 

Kontribusi yang positif dalam lingkungannya tentu dapat tercipta 

dengan karakter yang baik. 

SMA N 1 Teladan Yogyakarta dikenal sebagai sekolah yang 

berprestasi, berkarakter dan berakhlak tentu diharapkan dapat 

memberikan keteladanan bagi sekolah-sekolah lain yang masih 

memiliki prestasi di bawahnya demi kemajuan pendidikan di 

Indonesia. Pendidikan yang unggul dalam keahlian bidang tertentu 

perlu diimbangi dengan karakter yang baik, agar dapat digunakan 

untuk hal-hal yang positif atau bernilai kebaikan. Hal ini merupakan 

karakteristik yang dibudayakan di SMA N 1 Teladan Yogyakarta. 

Sekolah ini sejak awal berdiri, yaitu tahun 1957 telah 

menerapkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter di sekolah ini 

lebih menekankan kepada keteladanan yang ditunjukkan oleh guru-

guru di sekolah tersebut dan menjadi kultur sekolah yang kemudian 

menjadi pembiasaan atau pembudayaan (kultur) di sekolah. Bagi 

Kepala Sekolah SMA N 1 Teladan Yogyakarta saat wawancara pada 

tanggal 5 Maret 2014 menyatakan bahwa, karakter yang diterapkan di 

sekolah ini merupakan karakteristik SMA N 1 Teladan Yogyakarta 

yang membedakan dengan sekolah lain. SMA N 1 Teladan Yogyakarta  
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membudayakan untuk mengaplikasikan pendidikan karakter dalam 

pembelajaran di kelas. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-

masing guru bidang studi untuk menyelipkan atau menerapkan 

pendidikan karakter pada saat kegiatan belajar berlangsung.  

Saat pemerintah memberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), pemerintah menekankan adanya 18 karakter 

dalam pembelajaran di sekolah. Apalagi kondisi Indonesia yang makin 

menuju dunia modern semakin bermunculan degradasi moral yang 

merambah ke kalangan kaum terpelajar. Silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pun mengalami perkembangan baru 

dengan istilah silabus dan RPP berkarakter. Pada saat pemerintah 

menginstruksikan penerapan pendidikan karakter ini, diharapkan bagi 

setiap sekolah untuk mampu bekerjasama dalam merealisasikan 

penerapan kedelapanbelas nilai karakter ini. 

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah pada tanggal 5 

Maret 2014, kepala sekolah menegaskan bahwa penerapan pendidikan 

karakter di SMA N 1 Teladan Yogyakarta terimplementasi dalam 

semua kegiatan sekolah, baik itu terintegrasi dalam proses 

pembelajaran di kelas dan kegiatan ekstrakulikuler sekolah. 

Pendidikan karakter juga diterapkan melalui program mentoring yang 

wajib diikuti oleh siswa kelas X yang beragama islam dengan dibina 

oleh seorang tutor di setiap kelompok. Semua guru secara sadar 

mentransfer nilai-nilai karakter dalam setiap proses pembelajaran di 
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sekolah, tidak sekedar pemberi materi pelajaran yang diampu oleh 

guru sesuai keahlian bidang studi masing-masing.  

 Kementerian pendidikan dan kebudayaan memberikan intruksi 

kepada setiap guru untuk mengimplementasikan delapan belas nilai 

karakter bangsa, meliputi: religius, 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 tanggungjawab (Naim, 2012: 123-200). 

Namun, SMA N 1 Teladan Yogyakarta tidak terbatas dengan 

kedelapan belas nilai karakter tersebut saja. Sesuai wawancara dengan 

kepala sekolah pada tanggal 5 Maret 2014, kepala sekolah 

membebaskan semua guru untuk mengembangkan nilai-nilai karakter 

yang dapat digali dalam setiap materi dan aktivitas pembelajaran yang 

dilakukan. Misalnya di dalam pembelajaran dapat ditambahkan 

penerapan nilai karakter ketelitian dalam pelajaran matematika.  Hal 

ini dikarenakan nilai karakter sudah otomatis tertanam dalam diri guru 

SMA N 1 Teladan Yogyakarta sejak sekolah ini berdiri dengan 

diintruksikan kepada semua guru yang mengajar di sekolah ini dan 

terus dikembangkan hingga sekarang. Ini menjadi kultur bagi sekolah 

ini dalam setiap aktivitas kegiatan sekolah. 

Mengetahui pendidikan karakter telah diterapkan oleh SMA N 1 

Teladan Yogyakarta sejak awal berdiri dan sudah terintegrasi dalam 
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setiap mata pelajaran, maka secara otomatis dalam proses 

pembelajaran sejarah pendidikan karakter juga diterapkan. Pada saat 

peneliti melakukan wawancara dengan guru sejarah pada tanggal 11 

Maret 2014, guru sejarah di SMA N 1 Teladan Yogyakarta mengakui 

dalam sehari-hari otomatis harus memunculkan keteladanan karakter 

kepada siswa agar siswa memiliki karakter yang baik. Sejak 

kemunculan penerapan delapan belas nilai karakter bangsa, guru lebih 

mengembangkan pendidikan karakter tidak sebatas terpacu dari 

delapan belas karakter saja. Namun, berbagai karakter yang bisa 

dimunculkan sesuai materi yang diberikan. 

B. Pembahasan dan Analisis 

1. Pendidikan Karakter di SMA N 1 Teladan Yogyakarta 

Setiap orang memberikan pengertian yang  berbeda tentang 

pendidikan karakter, tetapi memiliki makna yang sama, yaitu sebagai 

pendidikan yang diformulasikan untuk membentuk karakter. Tentu  

karakter yang dimaksud di sini merupakan perilaku yang baik. Seperti  

beberapa pendapat para informan di bawah ini: 

“Pendidikan karakter adalah pendidikan yang membuat para 

siswa menjadi memiliki suatu perilaku atau budaya yang 

mencerminkan suatu kebaikan dan ada di dalam dirinya 

(internalisasi) sehingga itu kemudian  menjadi sebuah perilaku 

yang baik”. (Kepala Sekolah, wawancara tanggal 5 Maret 2014) 

 

“Pendidikan karakter adalah pendidikan yang berkaitan dengan 

penanaman karakter bangsa. Karakter bangsa itu dimasukan atau 

diselipkan kepribadian bangsa contohnya, nasionalisme, 

kebangsaan, toleransi dan sebagainya. Pokoknya yang berkaitan 

dengan kepribadian bangsa Indonesia dimasukan dan itu include 

dalam sekolah. Semua guru-guru mata pelajaran menyelipkan 
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karakter bangsa misalnya materi tentang terbentuknya pergerakan 

nasional, di situ guru seharusnya menyelipkan karakter yaitu 

misalnya jiwa nasional. Dimulai dari penjelasan materi kemudian 

pada waktu menerangkan endingnya harus diselipkan nilai 

karakter bahwa dulu menuju pergerakan nasional tidak membeda-

bedakan suku. Karakter itu disampaikan pada siswa sehingga 

siswa bisa mencontoh”. (Guru Sejarah 1, wawancara tanggal 11 

Maret 2014) 

 

“Pendidikan karakter adalah pendidikan yang bermaksud 

menumbuhkan jiwa anak sehingga berkarakter baik”. (Guru 

Sejarah 2, wawancara tanggal 11 Maret 2014) 

 

Pendidikan karakter di SMA N 1 Teladan Yogyakarta sudah 

diterapkan sejak pertama sekolah ini berdiri, yaitu tahun 1957. 

Pendidikan karakter sudah otomatis melekat pada diri setiap pendidik 

sehingga bapak dan ibu guru minimal memberikan berbagai 

keteladanan dalam perilaku sehari-hari yang dapat dicontoh oleh para 

peserta didik. Hanya saja pendidikan karakter oleh pemerintah 

dimunculkan kembali seolah-olah berdiri sendiri. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan dari kepala sekolah, sebagai berikut: 

“Sifat pendidikan karakter sebenarnya sudah melekat pada setiap 

pendidik tersendiri. Oleh karena itu pendidikan karakter sudah 

diaplikasikan di sini sejak awal, tidak harus menunggu adanya 

karakter diselipkan dalam kurikulum yang ditetapkan oleh 

pemerintah, yaitu 18 karakter. Pendidikan karakter itu sudah ada 

dan dimunculkan kembali oleh pemerintah seolah-olah seperti 

berdiri sendiri. Jadi pendidikan karakter diterapkan di SMA N 1 

Yogyakarta ini sejak sekolah ini berdiri, yaitu tahun 1957 itu 

sudah ada, terbukti dengan semakin baiknya perilaku anak baik 

saat proses pembelajaran di sekolah maupun setelah lulus dari 

sekolah ini”. (Kepala Sekolah, wawancara tanggal 5 Maret 2014) 

 

Pendidikan karakter di SMA N 1 Teladan Yogyakarta dilakukan 

secara komprehensif, yaitu terlaksana dalam semua aktifitas kegiatan 

sekolah dan terintegrasi dalam semua mata pelajaran, serta 
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diimplementasikan melalui program mentoring yang wajib diikuti oleh 

siswa kelas X yang beragama Islam. Pendidikan karakter tidak hanya 

terintegrasi dalam proses pembelajaran di kelas, tetapi juga dalam 

kegiatan ekstrakulikuler. Sedangkan melalui program mentoring yang 

dikhususkan bagi siswa kelas X merupakan sarana pembinaan akhlak 

yang dikhususkan bagi siswa muslim dengan dibagi dalam bentuk 

kelompok. Setiap kelompok mentoring memiliki seorang tutor dari 

kakak kelas atau alumni yang bersedia dan telah membidangi materi 

yang akan diberikan melalui kegiatan mentoring. Penerapan pendidikan 

karakter dalam semua aktivitas di SMA N 1 Teladan Yogyakarta 

diperkuat dengan keterangan dari kepala sekolah di bawah ini: 

“Dalam semua aktivitas apa pun selalu pendidikan karakter terjadi 

termasuk melalui pembelajaran di kelas maupun ekstrakulikuler, 

seperti kegiatan di SMA N 1 Teladan Yogyakarta ada pleton inti 

atau PBB. Dari kegiatan itu akan muncul untuk berdisiplin. Ada 

banyak ekstrakulikuler yang memunculkan ketangguhan, daya 

juang. Pendidikan karakter juga diterapkan melalui program 

mentoring yang wajib diikuti oleh siswa kelas X yang beragama 

islam dengan dibina oleh seorang tutor di setiap kelompok. Jadi di 

setiap aktivitas baik intra maupun ekstra di SMA N 1 Teladan 

Yogyakarta selalu mengkaitkan dengan pendidikan karakter yang 

diterapkan dan akan muncul pada siswa”. (Kepala Sekolah, 

wawancara tanggal 5 Maret 2014) 

Pendidikan karakter yang diterapkan di SMA N 1  Teladan 

Yogyakarta lebih menunjukkan kearah keteladanan yang kemudian 

menjadi pembiasaan atau pembudayaan (kultur) di sekolah. Guru-guru 

diharapkan mampu menunjukan karakter sehari-hari yang pantas untuk 

dicontoh siswa dalam segala aktivitas. Pedoman yang digunakan untuk 

menerapkan nilai karakter sesuai dengan arahan kemendikbud, yaitu 
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berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), kecuali 

untuk kelas X menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 hanya 

diterapkan untuk kelas X sementara waktu dan di sekolah-sekolah  yang 

dikenal sebagai sekolah favorit seperti SMA N 1 Teladan Yogyakarta 

ini. Jadi program umum kelas XI, kelas XII dan program akselerasi 

menggunakan KTSP. Sekolah ini dalam menerapkan pendidikan 

karakter tidak membuat kurikulum sendiri yang terpisah dari kurikulum 

yang dibuat oleh pemerintah. Semua guru mengembangkan 

kedelapanbelas nilai karakter sesuai dengan materi atau pembelajaran 

yang dilakukan oleh mereka masing-masing. 

Pendidikan karakter di SMA N 1 Teladan Yogyakarta berjalan 

dengan baik. Hal ini sesuai dengan beberapa jawaban siswa pada saat 

wawancara tanggal 25 Maret 2014, mereka menyatakan bahwa mereka 

menangkap adanya penerapan pendidikan karakter di sekolah dan 

merespon dengan baik. Proses pendidikan karakter yang berjalan baik 

dan terinternalisasi dalam semua aktivitas di sekolah tidak lepas dari 

sarana dan prasarana yang mendukung segala kegiatan yang 

berlangsung. Dari pengamatan di lapangan dapat diperoleh keterangan 

bahwa fasilitas sudah memadai sehingga semakin mempermudah segala 

kegiatan di sekolah. Selama peneliti melakukan penelitian sesuai 

dengan informasi dari wakil bagian kurikulum pada tanggal 5 Maret 

2014, peneliti mengamati langsung bahwa di SMA N 1 Teladan 

Yogyakarta selain fasilitas yang mendukung, juga para guru yang 
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membudayakan untuk antusias dalam mendukung dan memotivasi 

siswanya. Contohnya, peneliti mengamati langsung ketika anak-anak 

ingin ikut berpartisipasi dalam ikut merawat lingkungan dengan 

penggunaan tas kresek yang tidak sekali pakai langsung dibuang, para 

guru antusias membeli produk mereka. Dari contoh kecil ini berdampak 

kepercayaan diri dan semangat anak-anak untuk terus berkarya dari hal-

hal yang dapat mereka lakukan. Dukungan sarana prasarana yang 

tersedia membantu keefektifan penerapan pendidikan karakter dalam 

proses pembelajaran di kelas yang memiliki waktu terbatas sesuai jam 

pelajaran yang telah ditentukan untuk setiap bidang studi sesuai dengan 

pernyataan informan di bawah ini: 

“Mendukung, berbagai laboratorium dan fasilitas lain 

mempermudah proses pembelajaran yang di dalamnya ada 

penerapan pendidikan karakter. Selain itu, guru maupun 

lingkungan sekolah yang membudayakan untuk antusias 

mendukung berjalannya penerapan pendidikan karakter di 

sekolah”. (Wakil Bagian Kurikulum, wawancara tanggal 5 Maret 

2014) 

Selain sarana dan prasarana yang mendukung penerapan 

pendidikan karakter di sekolah. Ada faktor pendukung lainnya, yaitu: 

metode yang dipakai guru saat mengajar, input siswa dan kultur SMA 

N 1 Teladan Yogyakarta. Faktor pendukung tersebut ditegaskan oleh 

Kepala Sekolah SMA N 1 Teladan Yogyakarta di bawah ini: 

“Faktor pendukung pendidikan karakter, yaitu adanya sarana dan 

prasarana, metode yang dipakai guru saat mengajar, input siswa 

di sini dan kultur SMA N 1 Teladan”. (Kepala Sekolah, 

wawancara tanggal 5 Maret 2014) 
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Meskipun sudah berjalan baik, menurut kepala sekolah dan 

wakil bagian kurikulum (wawancara tanggal 5 Maret 2014) dalam 

proses penerapan pendidikan karakter sempat ada kendala yaitu terkait 

tolak ukur nilai angka yang diambil dari kemunculan soal nilai karakter 

dalam tes atau ulangan (terutama materi yang banyak hitungan angka), 

keterbatasan pihak sekolah dalam memantau perilaku siswa di luar 

sekolah dan keterbatasan waktu dalam pembelajaran. Beberapa mata 

pelajaran mendapat jatah waktu sedikit, sehingga guru dikejar waktu 

dengan materi dan capaian yang harus tersampaikan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. Untuk menyelesaikan kendala tersebut pihak 

sekolah memberikan form kepada semua guru agar memasukan nilai-

nilai karakter yang digabungkan dalam nilai akhir di rapot, komunikasi 

yang intensif dengan orang tua, dan guru berusaha maksimal mengatur 

strategi dalam mengunakan waktu sebaik-baiknya.  

2. Model Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sejarah di 

Kelas XI 

Pendidikan karakter di SMA N 1 Teladan Yogyakarta 

terinternalisasi dalam semua aktifitas termasuk kegiatan pembelajaran 

di kelas. Semua guru mengintegrasikan pendidikan karakter dalam 

setiap pembelajaran. Sejarah sebagai salah satu bidang studi yang 

dipelajari di SMA N 1 Teladan Yogyakarta secara otomatis juga 

menerapkan pendidikan karakter baik di kelas X, XI, XII program 

umum maupun program akselerasi.  
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Penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah 

kelas XI dapat diamati dalam proses pembelajaran yang dimulai dengan 

persiapan perangkat pembelajaran terlebih dahulu hingga proses 

pelaksanaan pembelajaran dan diakhiri dengan evaluasi serta tindak 

lanjut yang diperlukan. Proses pembelajaran sejarah di kelas XI, model 

penerapan pendidikan karakter yang digunakan dan nilai karakter yang 

ditanamkan adalah sebagai berikut: 

a. Proses Pembelajaran Sejarah Kelas XI 

 Proses pembelajaran sejarah di kelas XI dilaksanakan 

dengan strategi-strategi supaya tidak membosankan. Apalagi 

pembelajaran sejarah yang memiliki waktu terbatas, tetapi materi 

yang banyak. Selain harus mencapai keberhasilan untuk 

menyampaikan materi agar dipahami siswa, guru memiliki 

ketercapaian lain dalam hal penanaman nilai karakter. Berdasarkan 

wawancara kepada para siswa kelas XI, mereka menyatakan bahwa 

guru sejarah kelas XI sering mengunakan powerpoint untuk 

presentasi sebelum melanjutkan langkah-langkah pembelajaran 

yang telah terencana dalam RPP. Metode-metode pembelajaran 

seperti sosio drama dan permainan dapat membuat siswa menjadi 

antusias mengikuti pembelajaran yang berlangsung karena terkesan 

tidak membosankan dan monoton. 

Metode yang digunakan oleh guru sejarah dapat berjalan 

dengan lancar dikarenakan adanya sarana prasarana yang 
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mendukung kegiatan belajar mengajar di SMA N 1 Teladan 

Yogyakarta. Dengan adanya sarana dan prasarana seperti LCD dan 

laboratorium IPS sangat membantu guru dalam mencapai bahan 

yang telah direncanakan dalam RPP. Keberadaan sarana dan 

prasarana tersebut sangat efektif digunakan dan membuat suasana 

pembelajaran menjadi lebih hidup. Hal ini diperkuat dengan 

keterangan dari guru sejarah sebagai berikut: 

“Efektif sekali dengan sarana prasarana apalagi sejarah hanya 

1 jam. Materi banyak dan waktunya begitu terbatas terutama 

untuk IPA. Hidup suasananya nanti”. (Guru Sejarah 1, 

wawancara tanggal 11 Maret 2014) 

 

Guru sejarah SMA N 1 Teladan Yogyakarta menyusun 

strategi dalam mengajar dengan menggunakan metode-metode 

yang disesuaikan dengan kondisi siswa dan materi yang diajarkan. 

Untuk kelas XI seperti program IPS cocok diterapkan sosio drama 

agar bisa menjiwai tokoh dan tentunya tidak bosan. Guru 

menerapkan metode ini hanya di kelas IPS karena waktu 

pembelajaran di kelas IPS lebih banyak yaitu 3 jam tiap minggu. 

Sedangkan IPA tidak karena hanya memiliki jatah 1 jam per 

minggu, sehingga diganti dengan metode lain seperti pemutaran 

film beberapa menit saja atau permainan.  

Untuk materi yang kontroversi guru sejarah kelas XI 

menggunakan metode debat. Sesuai dengan RPP guru lebih sering 

memberi apersepsi dahulu sebelum mengajar, presentasi materi dan 

dilanjutkan proses refleksi terhadap nilai-nilai yang dapat diambil 
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pada proses pembelajaran. Pembelajaran sejarah dengan model 

refleksi, diskusi dan pelibatan siswa memberikan harapan bagi guru 

untuk menanamkan niai karakter yang bisa dicontoh. Berdasarkan 

observasi yang dilakukan dengan penggunaan metode lain seperti 

sosio drama, debat dan permainan menjadi strategi guru dalam 

rangka menjadikan pembelajaran sejarah yang banyak materi agar 

tidak membosankan. Penggunaan metode yang digunakan oleh 

guru sejarah 1 dalam mengajar kelas XI dapat diketahui dari 

informasi guru tersebut di bawah ini: 

“Saya menggunakan presentasi, anak-anak saya kasih tugas 

dulu kemudian mereka berkelompok dan mereka presentasi 

hasilnya, diskusi, sosio drama hanya diterapkan untuk anak 

IPS karena terkait waktu. Minggu depan di kelas XI IPS akan 

maju tentang Perang Aceh sama Perang Diponegoro. Mereka 

akan memerankan tokoh-tokoh itu ditampilkan di depan 10-

15 menit. Untuk materi yang kontroversi saya memakai 

metode debat. Itu sangat hidup sekali, sebelumnya mereka 

saya berikan materi kemudian mereka mempertahankan 

argumen nanti kalau sudah mentok saya yang menengahi. 

Sering saya bentuk kelompok. Kadang kelompoknya tetap. 

Misalnya satu kelompok 7 orang, kalau dibentuk kecil saya 

pecah anggota berjumlah tujuh kelompok itu menjadi dua 

kelompok”. (Guru Sejarah 1, wawancara tanggal 11 Maret 

2014) 

 

Berdasarkan observasi dan menganalisis dokumen 

pembelajaran dan diperkuat oleh wawancara dengan guru sejarah 

kelas XI mengenai proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

sejarah tersebut dimulai dengan menyusun silabus dan RPP. Guru 

tinggal mengikuti langkah-langkah yang telah disusun dalam RPP 

untuk mencapai bahan pembelajaran yang tertuang dalam RPP. 
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Pendidikan karakter yang diterapkan dalam pembelajaran juga 

tidak lepas dari RPP yang disusun. Silabus dan RPP merupakan 

pedoman mutlak bagi semua guru yang akan melaksanakan suatu 

kegiatan belajar mengajar pada lembaga resmi berbentuk sekolah 

negeri maupun swasta. 

Kegiatan pendahuluan yang dilakukan oleh guru sejarah 

saat masuk kelas adalah membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam. Kemudian dilanjutkan dengan doa dan mempresensi siswa. 

Guru mempresensi siswa dengan menanyakan siapa yang tidak 

masuk agar tidak memakan waktu lama, karena waktu 

pembelajaran terbatas. Sebelum masuk ke materi, guru kelas XI 

bernama Pak Marmayadi yang akrab disapa dengan sebutan Mr. 

May oleh para siswa selalu dimulai dengan memberikan apersepsi 

baik itu dengan cerita, gambar-gambar atau memancing dengan 

pertanyaan. Misalnya, guru menyajikan gambar tokoh-tokoh yang 

terlibat dalam perjuangan diplomasi untuk mempertahankan 

kemerdekaan RI, menceritakan awal mula perang melawan 

kekuasaan asing di Indonesia dan memberikan pertanyaan pada 

siswa tentang hal-hal yang berhubungan dengan materi 

pembelajaran yang akan diajarkan (misalnya, “ada yang tahu siapa 

Bung Tomo?”). 

Setelah memberi apersepsi, guru memulai kegiatan inti 

melalui presentasi materi menggunakan media powerpoint. Guru 
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biasanya hanya memberikan gambaran besar mengenai materi yang 

dipelajari. Untuk memahami materi lebih mendalam guru 

membuka diskusi dengan siswa, kadang guru membagi siswa 

menjadi beberapa kelompok. Namun, guru juga kadang membuka 

sesi diskusi di tengah materi saat sedang menjelaskan tanpa 

pembentukan kelompok atau di akhir menjelang penutupan 

kegiatan belajar mengajar. Dalam RPP guru sejarah kelas XI dan 

wawancara dengan beliau, peneliti memperoleh informasi bahwa 

guru juga melakukan permainan dan memutar film saat proses 

pembelajaran.  

Dari semua kegiatan yang dilakukan oleh guru selama 

proses pembelajaran, guru bersama siswa selalu melakukan 

kegiatan penutupan dengan membuat kesimpulan dan merefleksi 

kegiatan pembelajaran dengan mengambil nilai-nilai atau hikmah 

dari materi yang sudah disampaikan. 

Selama proses pembelajaran sejarah berlangsung, guru 

sejarah kelas XI menerapkan pendidikan karakter melalui refleksi 

dari setiap kegiatan baik berupa diskusi kelompok, permainan dan 

pemutaran film maupun debat. Dalam proses pembelajaran guru 

selalu melakukan aktifitas pertanyaan untuk memancing siswa aktif 

sehingga terjadi proses diskusi karena tidak semua pertanyaan 

langsung dibenarkan oleh guru, tetapi guru menggali kemampuan 

siswa lain untuk menanggapi terlebih dahulu. Jika ada siswa yang 
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bertanya kepada guru, guru pun mempersilahkan siswa lain untuk 

mencoba menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang diajukan oleh 

teman sekelas mereka. Dengan proses pembelajaran seperti ini, 

maka siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran.  

Dalam permainan maupun metode debat pun siswa secara 

langsung terlibat dalam aktifitas kegiatan pembelajaran. Guru 

mengarahkan dan membantu menyimpulkan bila ada kesulitan 

yang dialami siswa. Diskusi dengan melibatkan siswa pun terjadi 

dalam setiap kegiatan. Saat diskusi dan kegiatan pembelajaran yang 

melibatkan siswa berlangsung terdapat nilai-nilai karakter yang 

menjadi pengalaman langsung dalam kegiatan itu, seperti toleransi, 

menghargai pendapat orang lain, rasa ingin tahu dan kerja sama. 

Kemudian tidak lupa kegiatan refleksi terkait materi yang diberikan 

agar dapat diteladani, seperti misalnya dalam materi 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia terdapat nilai 

nasionalisme dan nilai-nilai lain disesuaikan dengan materi yang 

diberikan kepada siswa. 

Saat kegiatan penutupan guru sejarah kelas XI memberikan 

tugas mengerjakan LKS dan membaca materi untuk pertemuan 

berikutnya. Evaluasi dilakukan dari aktifitas pertanyaan dan soal 

tertulis saat pembelajaran biasa atau pun ulangan. Untuk menilai 

nilai karakter yang diterapkan, guru mengamati sikap siswa selama 

aktivitas pembelajaran berlangsung. Tindak lanjut guru dalam 



62 
 

 
 

mengevaluasi pembelajaran yang terlaksana dengan memanggil 

siswa jika ada siswa yang terlalu dominan saat aktifitas 

pembelajaran mau pun yang kurang aktif. Berdasarkan dokumen 

yang dimiliki oleh Pak Marmayadi, jarang sekali menemukan nilai 

siswa yang memerlukan perbaikan dalam aktifitas pembelajaran 

yang berlangsung. Bahkan, guru sejarah yang tidak mengajar kelas 

XI bernama Pak Didik menyatakan bahwa, hampir tidak pernah ada 

siswa yang membutuhkan perbaikan nilai ulangan sejarah baik 

siswa yang diajar oleh beliau maupun oleh Pak Marmayadi. Hal ini 

terjadi karena input siswa yang memang sudah bagus dan di 

dukung dengan guru yang tugasnya harus bisa mengembangkan 

pembelajaran yang bagus pula agar input yang bagus ini terus 

berkembang dan dibekali dengan pemberian pendidikan karakter 

agar perilakunya seimbang.  

Kondisi siswa saat pembelajaran sejarah berlangsung 

menunjukan respon yang kondusif dan aktif. Respon siswa dalam 

pembelajaran ini tidak hanya terlihat dalam observasi dan diakui 

oleh guru yang bersangkutan. Suasana pembelajaran tersebut 

didukung oleh pernyataan siswa kelas XI yang diwawancarai pada 

tanggal 25 Maret 2014 oleh peneliti. Mereka berkomentar bahwa 

saat pembelajaran berlangsung suasananya kondusif, interaktif dan 

siswa memperhatikan. Pernyataan beberapa siswa tentang kondisi 

atau respon siswa saat proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 
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“kondusif dan memperhatikan”. (Siswa 2, wawancara tanggal 

25 Maret 2014) 

 

“Interaktif”. (Siswa 5, wawancara tanggal 25 Maret 2014) 

 

“Berjalan secara interaktif dan fokus”. (Siswa 6, wawancara 

tanggal 25 Maret 2014) 

 

Penerapan pendidikan karakter bagi siswa kelas XI dapat 

ditangkap dalam proses pembelajaran yang berlangsung saat guru 

melakukan refleksi nilai karakter untuk diteladani dan disela-sela 

kegiatan diskusi yang melibatkan siswa serta menjadi pengalaman 

langsung. Kadang secara sadar, mereka dapat menangkap maupun 

menjiwai karakter yang sedang guru implementasikan dalam 

kegiatan belajar mengajar dengan mandiri,  karena keterbatasan 

waktu. 

b. Model Pendidikan Karakter yang Digunakan 

Pembelajaran sejarah di kelas XI SMA N 1 Teladan 

Yogyakarta menerapkan pendidikan karakter dengan melakukan 

refleksi nilai-nilai hikmah yang diambil saat proses pembelajaran di 

kelas. Jadi penerapan pendidikan karakter yang terjadi dalam 

pembelajaran sejarah kelas XI menggunakan model refleksi. 

Metode apa pun yang digunakan dalam proses pembelajaran baik 

ceramah, diskusi, sosio drama, cerita dan sebagainya dilakukan 

pengambilan hikmah nilai-nilai karakter di balik materi yang 

diajarkan oleh guru bersama-sama siswa. Model lainnya yang dapat 

ditangkap dalam penerapan pendidikan karakter berdasarkan 
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wawancara, analisis dokumentasi dan observasi adalah model 

diskusi dan pelibatan siswa. Saat kegiatan belajar mengajar para 

siswa sering diajak dalam berdiskusi dan terlibat langsung dalam 

proses pembelajaran. Siswa kelas XI dalam proses pembelajaran 

antusias untuk bertanya  dan menjawab pertanyaan. Guru biasa 

memberikan pertanyaan disela-sela pemberian materi. Model 

selanjutnya yang diterapkan oleh guru sejarah kelas XI adalah 

keteladanan dan pengalaman langsung. Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan dari guru sejarah kelas XI mengenai cara guru dalam 

menerapkan pendidikan karakter sebagai berikut: 

“Saya melakukan refleksi kepada para siswa mengenai nilai-

nilai atau hikmah yang dapat diambil dalam proses 

pembelajaran sejarah. Saya ajak siswa untuk diskusi dan 

kadang saya bentuk kelompok kecil ataupun besar sesuai 

kebutuhan. Saya pancing siswa untuk aktif dalam berbagai 

aktivitas baik itu melalui permainan atau metode 

pembelajaran yang lainnya. Selanjutnya penerapan 

pendidikan karakter disampaikan kepada siswa dengan 

memberikan keteladanan dari sikap saya sebagai guru sehari-

hari maupun dari materi yang direfleksikan bersama siswa 

dan pengalaman langsung oleh siswa saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung”. (Guru Sejarah 1, wawancara tanggal 

5 Maret 2014) 

 

Model refleksi, diskusi dan pelibatan siswa, keteladanan, 

dan pengalaman langsung merupakan model yang tersusun secara 

matang oleh guru dalam pembelajaran sejarah kelas XI.  Keempat 

model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  
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1.) Model refleksi 

Model refleksi merupakan penerapan nilai karakter dengan 

mengambil hikmah dari nilai-nilai karakter yang ada dalam 

materi dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran 

oleh guru bersama-sama siswa. Selama proses pembelajaran 

sejarah kelas XI berlangsung telah dijelaskan bahwa pada 

kegiatan penutup guru melakukan refleksi untuk mengambil 

hikmah dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

2.) Model diskusi dan pelibatan siswa 

Model diskusi dan pelibatan siswa yang dimaksud yaitu, 

serangkaian kegiatan diskusi baik kelompok ataupun diskusi 

kelas antara siswa dan guru dalam proses pembelajaran dan 

metode-metode pembelajaran lain (debat, sosio drama, 

pemutaran film dan permainan) yang melibatkan seluruh siswa.  

3.) Model keteladanan 

Setiap guru di SMA N 1 Teladan Yogyakarta diharapkan dapat 

menjadi contoh bagi semua siswa dalam perilaku sehari-hari. 

Dalam proses pembelajaran guru sejarah kelas XI juga 

memberikan sikap yang baik dan patut dicontoh oleh siswa. 

Selain itu, dalam materi sejarah yang diajarkan terdapat nilai-

nilai karakter yang dapat diteladani oleh siswa, seperti: 

nasionalisme, pratiotisme dan sebagainya. 
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4.) Model pengalaman langsung 

Model pengalaman langsung sebagai penguat nilai karakter 

yang diterapkan. Sebab bagi guru sejarah kelas XI, nilai 

karakter akan semakin kuat ketika siswa mengalami langsung 

nilai karakter yang diterapkan dalam keterlibatan siswa selama 

proses pembelajaran. Pengalaman langsung menjadi harapan 

agar siswa dapat menjiwai dan meneladani langsung 

penanaman nilai karakter yang ada selama kegiatan belajar 

mengajar.  

Keempat model di atas saling berhubungan satu sama lain. 

Nilai-nilai karakter yang diterapkan melalui model refleksi 

diperoleh dari materi yang diajarkan serta berbagai kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa dalam diskusi dan pelibatan siswa. Hasil 

refleksi tersebut menjadi harapan bagi guru untuk diteladani oleh 

siswa. Keteladanan itu akan lebih kuat melekat karena pengalaman 

langsung. Oleh karena itu guru melengkapinya dengan pengalaman 

langsung. Keteladanan tidak hanya bersumber dari materi yang 

diajarkan oleh guru maupun kegiatan diskusi dan pelibatan siswa. 

Namun, siswa dapat meneladani sikap guru sehari-hari selama 

proses pembelajaran.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang 

sikap guru yang menunjukan pendidikan karakter untuk diteladani 

siswa antara lain: mulai dari berpakaian rapi, berkomunikasi 
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dengan santun, mengawali dan mengakhiri pembelajaran di kelas 

atau laboratorium IPS dengan mengucapkan salam. Saat kegiatan 

diskusi dan pelibatan siswa secara langsung akan membuat siswa 

otomatis mendapatkan pengalaman langsung dalam menerapkan 

karakter toleransi, menghargai pendapat orang lain, kerjasama dan 

rasa ingin tahu. Contoh lainnya saat siswa terlibat langsung dalam 

sosio drama akan mendapatkan pengalaman langsung berperan 

seperti tokoh yang diperankan. 

c. Nilai Karakter yang Diterapkan dalam Pembelajaran Sejarah 

Kelas XI 

Kementerian pendidikan dan kebudayaan memberikan 

intruksi kepada setiap guru untuk mengimplementasikan delapan 

belas nilai karakter bangsa. Kedelapan karakter bangsa tersebut 

meliputi: religius, 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 

tanggungjawab. Diantara kedelapanbelas karakter yang diterapkan 

oleh guru kelas XI, ada enam karakter yang ditekankan dalam 

pembelajaran sejarah. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

sejarah kelas XI enam karakter yang dimaksud adalah disiplin, 

toleransi, rasa ingin tahu, tanggung jawab, mandiri, dan semangat 
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kebangsaan. Keenam karakter ini sangat nampak saat peneliti 

melakukan observasi di lapangan.  

Karakter disiplin diterapkan melalui sikap guru yang 

berpakaian rapi sehari-hari agar siswa dapat menerapkan peraturan 

sekolah yang wajib dilaksanakan oleh semua siswa mengenai tata 

cara berpakaian siswa SMA N 1 Teladan Yogyakarta yang 

terpampang jelas dengan disertai contoh gambar (foto) yang ada di 

dinding ruang lobi SMA N 1 Teladan Yogyakarta. Selain itu, guru 

memberlakukan siswa untuk menumpuk tugas-tugas tepat waktu. 

Ketepatan waktu ini juga sudah menunjukan karakter tanggung 

jawab.  

Karakter toleransi teraplikasi pada sikap saling 

menghormati antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Saat 

diskusi siswa saling menghargai pendapat antara siswa yang satu 

dengan yang lainnya dalam menyampaikan pendapatnya dan 

menerima teman yang berbeda agama untuk belajar bersama-sama 

di kelas. Guru dan siswa juga saling bertoleransi dalam proses 

pembelajaran. Mereka tahu menempatkan sikap saat guru sedang 

menjelaskan materi. Sebaliknya guru menyediakan waktu bagi 

siswa untuk bertanya jika ada materi yang belum dipahami, baik di 

dalam kelas maupun di luar jam pelajaran. 

Karakter rasa ingin tahu dapat teramati dari sikap siswa 

yang antusias bertanya saat guru membuka diskusi. Terlihat pula 
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dalam jawaban siswa yang disampaikan saat diskusi. Siswa yang 

mampu menjawab menunjukan bahwa mereka ingin menemukan 

jawaban yang tepat dengan berusaha mencari pada buku pegangan 

yang diminta oleh guru mereka untuk membaca terlebih dahulu di 

rumah sebelum dibahas bersama-sama di kelas. 

Karakter tanggung jawab teraplikasi melalui tugas-tugas 

yang dikerjakan oleh siswa. Siswa selalu mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan oleh guru. Tugas-tugas tersebut meliputi, tugas 

yang dikerjakan di rumah agar dikumpulkan tepat waktu, tugas 

yang dikerjakan di kelas dan keaktifan siswa saat terlibat langsung 

dalam kegiatan belajar mengajar merupakan cerminan siswa yang 

bertanggung jawab penuh sebagai pelajar. Guru kelas XI 

mempertegas bahwa saat ulangan tidak ada siswa yang menyontek 

dan jarang sekali guru mengadakan perbaikan karena siswa mampu 

mencapai nilai batas tuntas. Ini membuktikan bahwa siswa 

bertanggung jawab untuk belajar dengan baik. 

Karakter mandiri dapat teraplikasi melalui kemandirian 

siswa dalam melaksanakan tugas mandiri, yaitu guru membiasakan 

siswa untuk membaca materi di rumah sebelum dibahas dalam 

kegiatan belajar mengajar di kelas. Selain itu, diterapkan saat siswa 

mandiri mencari jawaban yang tepat dalam proses diskusi dan 

permainan yang diadakan guru untuk membuat pembelajaran jadi 
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lebih menarik dan tidak terkesan membosankan. Siswa berusaha 

mengerjakan tugas-tugas tanpa bergantung pada orang lain.   

Karakter semangat kebangsaan tercermin dalam materi-

materi yang diajarkan dalam proses pembelajaran sejarah. Materi 

sejarah kelas XI mendukung sekali dalam merefleksikan nilai-nilai 

semangat kebangsaan, dimana guru sering menyebutnya 

nasionalisme. Bagi guru kelas XI, materi sejarah kelas XI tentang 

perjuangan melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan 

sangat mudah untuk memberikan keteladanan bagi siswa sebagai 

generasi penerus bangsa Indonesia. Guru sejarah kelas XI SMA N 

1 Teladan Yogyakarta menggunakan metode sosio drama di kelas 

XI program IPS tentang perjuangan melawan penjajah setelah 

tahun 1800 agar jiwa siswa dapat langsung berperan sebagai rakyat 

yang berkewajiban memiliki nasionalisme terhadap negara 

Indonesia. 

Berdasarkan keterangan guru sejarah kelas XI, sebenarnya 

guru sejarah kelas XI menerapkan kedelapanbelas nilai karakter 

bangsa yang diaplikasikan dalam proses pembelajaran sesuai 

dengan materi dan metode yang digunakan. Tetapi didalam 

pembelajaran sejarah kelas XI dari kedelapanbelas nilai karakter 

kebangsaan terdapat enam karakter yang lebih ditonjolkan, karena 

tidak mungkin kedelapan belas karakter tersebut selalu ditekankan 

dalam proses pembelajaran sejarah. Kedelapanbelas nilai karakter 
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kebangsaan lainnya dapat ditekankan oleh mata pelajaran lain, 

misalnya nilai karakter jujur dan religius dapat ditekankan melalui 

mata pelajaran agama.  

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Pendidikan 

Karakter Dalam Pembelajaran Sejarah Di Kelas XI 

Pelaksanaan pendidikan karakter tidak akan berjalan lancar dan 

sesuai harapan tanpa adanya dukungan dari berbagai aspek. Faktor 

pendukung penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah 

di kelas XI antara lain: 

a. Sarana prasarana yang memadai 

Sarana dan prasarana yang ada di SMA N 1 Teladan Yogyakarta 

sudah memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sejarah di kelas. 

Adanya laboratorium IPS dan peralatan seperti LCD di dalam kelas 

sangat membantu guru untuk lebih efektif memberikan materi 

pelajaran kepada siswa, termasuk untuk menerapkan pendidikan 

karakter. Adanya LCD dapat memudahkan guru untuk memutar 

film atau memperlihatkan gambar dan hal lainnya yang 

memudahkan siswa menangkap materi maupun membuat siswa tak 

jenuh. 

b. Metode pembelajaran yang digunakan guru 

Sarana dan prasarana tidak akan efektif difungsikan untuk proses 

pembelajaran tanpa adanya metode pembelajaran yang digunakan 

oleh guru. Guru harus kreatif dalam mengatur strategi proses 
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pembelajaran agar pembelajaran tidak terkesan monoton dan 

membosankan. Apalagi mata pelajaran sejarah memiliki banyak 

materi, namun waktu untuk belajar di kelas terbatas. 

c. Input siswa 

Input siswa yang ada didalam SMA N 1 Teladan Yogyakarta rata-

rata memang bagus. Siswa yang dapat masuk di sekolah ini 

memiliki nem yang tinggi, sehingga guru cepat melanjutkan ke 

materi lain dan menuju targetan pembelajaran. Siswa antusias 

belajar dan jarang sekali guru harus memikirkan waktu untuk 

melakukan perbaikan nilai. 

d. Kultur sekolah  

SMA N 1 Teladan Yogyakarta memiliki kultur bahwa semua mata 

pelajaran penting sehingga siswa tidak menganakemaskan suatu 

mata pelajaran tertentu. Kultur ini tentu membuat mata pelajaran 

sejarah menjadi suatu ilmu yang penting di mata siswa. Ini juga 

dibuktikan adanya siswa yang mau pelajaran sejarah diganti di luar 

jam pelajaran sejarah jika guru tidak bisa mengajar. 

Faktor-faktor di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan 

guru sejarah 1 tentang faktor pendukung penerapan pendidikan karakter 

dalam pembelajaran sejarah kelas XI di bawah ini: 

“Tentu adanya sarana dan prasarana, metode yang dipakai guru, 

input siswa di sini dan kultur SMA N 1 Teladan”. (Guru Sejarah 

1, wawancara tanggal 11 Maret 2014) 
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Diperkuat pula dengan hasil wawancara dengan guru sejarah 2 

tentang faktor pendukung penerapan pendidikan karakter dalam 

pembelajaran sejarah kelas XI sebagai berikut: 

“Sarana dan prasarana di sekolah ini. Mr. May sering membawa 

kelas XI ke laboratorium IPS karena memang sudah disepakati 

bahwa laboratorium digunakan oleh beliau. Selain itu, metode 

yang dipakai Mr. May saat mengajar, input siswa di sini memang 

diambil dari nilai yang sudah bagus dan kultur sekolah”. (Guru 

Sejarah 2, wawancara tanggal 11 Maret 2014) 

Selain ada faktor pendukung dalam menerapkan pendidikan 

karakter, faktor penghambat pun sempat dialami oleh guru sejarah kelas 

XI. Faktor penghambat penerapan pendidikan karakter dalam 

pembelajaran sejarah kelas XI SMA N 1 Teladan Yogyakarta adalah 

waktu. Guru dikejar atau dibatasi oleh waktu dalam mengajar. 

Terutama untuk program IPA memiliki waktu 1 jam perminggu, 

sedangkan materi yang diajarkan banyak dan harus menargetkan 

penerapan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. 

Guru berusaha memecahkan masalah waktu ini dengan strategi-

strategi tertentu agar pembelajaran yang berlangsung dapat mencapai 

target yang sudah direncanakan dalam RPP. Penggunaan kefektifan ini 

tidak lepas dari bantuan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran 

yang berlangsung. Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan dari 

guru sejarah kelas XI sebagai berikut: 

“Ada keterbatasan waktu mengajar terutama kelas XI IPA    

hanya satu jam per minggu”. (Guru Sejarah 1) 

Faktor pendukung pendidikan karakter dalam pembelajaran 

sejarah kelas XI di SMA N 1 Teladan Yogyakarta memberikan 
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kemudahan bagi guru untuk menerapkan pendidikan karakter saat 

proses pembelajaran. Sedangkan faktor penghambat yang ada menjadi 

sebuah tantangan bagi guru sejarah kelas XI untuk lebih kreatif dalam 

memasang strategi pembelajaran, agar dapat mencapai target 

pembelajaran yang diinginkan.  

C. Pokok- Pokok Temuan Penelitian 

Selama peneliti melakukan penelitian mengenai model pendidikan 

karakter di SMA N 1 Teladan Yogyakarta diperoleh pokok-pokok temuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. SMA N 1 Teladan Yogyakarta menerapkan pendidikan karakter sejak 

pertama sekolah ini berdiri, yaitu sejak tahun 1957 

2. Pendidikan karakter diterapkan di SMA N 1 Teladan Yogyakarta 

secara komprehensif, yaitu teraplikasi dalam semua aktifitas kegiatan 

sekolah dan terintegrasi dalam semua mata pelajaran, sehingga secara 

otomatis semua mata pelajaran termasuk mata pelajaran sejarah 

menerapkan pendidikan karakter. Selain itu, Pendidikan karakter juga 

diterapkan melalui program mentoring yang wajib diikuti oleh siswa 

kelas X yang beragama islam dengan dibina oleh seorang tutor di 

setiap kelompok. 

3. Pendidikan karakter yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar 

berpedoman pada Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) bagi 

kelas XI, XII dan kelas program akselerasi. Untuk kelas X diterapkan 
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dengan berpedoman pada kurikulum 2013. Proses penerapannya 

dikembangkan oleh guru bidang studi melalui strategi masing-masing. 

4. Pendidikan karakter yang diterapkan dalam pembelajaran sejarah di 

kelas XI SMA N 1 Teladan Yogyakarta menggunakan model refleksi, 

model diskusi dan pelibatan siswa, model keteladanan dan pengalaman 

langsung yang pelaksanaannya dalam pembelajaran disusun dengan 

berbagai metode baik dengan metode debat, diskusi kelompok, 

pemutaran film, permainan, dan sosio drama. 

5. Ada enam nilai karakter yang ditekankan dalam proses pembelajaran 

sejarah kelas XI SMA N 1 Teladan Yogyakarta, yaitu, disiplin, 

toleransi, rasa ingin tahu, tanggung jawab, mandiri dan semangat 

kebangsaan. 

6. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan sosio drama hanya 

dilaksanakan untuk kelas XI program IPS, karena di kelas XI program 

IPA hanya memiliki waktu 1 jam saja, sedangkan program IPS 

mendapat waktu 3 jam pelajaran per minggu 

7. Faktor pendukung penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran 

sejarah di kelas XI, antara lain: sarana dan prasarana yang memadai, 

metode pembelajaran yang digunakan guru, input siswa dan kultur 

sekolah. 

8. Faktor penghambat dalam penerapan pendidikan karakter dalam 

pembelajaran sejarah di kelas XI, yaitu waktu yang terbatas terutama 

untuk program IPA. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pendidikan karakter yang diterapkan di SMA N 1 Teladan Yogyakarta  

Pendidikan karakter yang diterapkan di SMA N 1 Teladan 

Yogyakarta diberlakukan sejak SMA N 1 Teladan Yogyakarta mulai 

berdiri, yaitu tahun 1957. Pendidikan karakter yang diterapkan di SMA 

N 1 Teladan Yogyakarta lebih menunjukan kearah keteladanan yang 

kemudian menjadi pembiasaan atau pembudayaan (kultur) di sekolah. 

Guru-guru diharapkan mampu menunjukan karakter sehari-hari yang 

pantas untuk dicontoh siswa dalam segala aktivitas. Pedoman yang 

digunakan untuk menerapkan nilai karakter sesuai dengan arahan 

kemendikbud, yaitu berdasarkan kurikulum KTSP untuk program 

umum kelas XI, program umum kelas XII dan program akselerasi, 

sedangkan untuk program umum kelas X menggunakan kurikulum 

2013. Pendidikan karakter di SMA N 1 Teladan Yogyakarta dilakukan 

secara komprehensif, yaitu terlaksana dalam setiap aktivitas yang ada 

di sekolah tersebut. Pendidikan karakter tidak hanya terintegrasi dalam 

proses pembelajaran di kelas, tetapi juga dalam kegiatan 

ekstrakulikuler. Pendidikan karakter juga diterapkan melalui program 

mentoring yang wajib diikuti oleh siswa kelas X yang beragama islam 

dengan dibina oleh seorang tutor di setiap kelompok. 
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SMA N 1 Teladan Yogyakarta dalam proses penerapan 

pendidikan karakter sudah berjalan baik dan didukung oleh sarana 

prasarana yang memadai, metode yang dipakai guru saat mengajar, 

input siswa dan kultur SMA N 1 Teladan Yogyakarta. Namun, SMA N 

1 Teladan Yogyakarta dalam proses penerapan pendidikan karakter 

sempat mengalami kendala, yaitu menentukan tolak ukur nilai angka 

yang diambil dari kemunculan soal nilai karakter dalam tes atau 

ulangan (terutama materi yang banyak hitungan angka), keterbatasan 

pihak sekolah dalam memantau perilaku siswa di luar sekolah dan 

keterbatasan waktu dalam pembelajaran. Untuk menyelesaikan 

kendala tersebut pihak sekolah memberikan form kepada semua guru 

agar memasukan nilai-nilai karakter yang digabungkan dalam nilai 

akhir di rapot, komunikasi yang intensif dengan orang tua, dan guru 

berusaha maksimal mengatur strategi dalam mengunakan waktu 

sebaik-baiknya. 

2. Model pendidikan karakter dalam proses pembelajaran di kelas XI 

SMA N 1 Teladan Yogyakarta 

Model pendidikan karakter dalam proses pembelajaran di kelas 

XI SMA N 1 Teladan Yogyakarta dilakukan secara matang melalui 

empat model, yaitu model refleksi, diskusi dan pelibatan siswa, 

keteladanan, dan pengalaman langsung. Keempat model tersebut 

saling berhubungan satu sama lain. Nilai-nilai karakter yang 

diterapkan melalui model refleksi diperoleh dari materi yang diajarkan 
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serta berbagai kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam diskusi dan 

pelibatan siswa. Hasil refleksi tersebut menjadi harapan bagi guru 

untuk diteladani oleh siswa. Keteladanan itu akan lebih kuat melekat 

karena pengalaman langsung. Oleh karena itu guru melengkapinya 

dengan pengalaman langsung. Keteladanan tidak hanya bersumber dari 

materi yang diajarkan oleh guru mau pun kegiatan diskusi dan 

pelibatan siswa. Namun, siswa dapat meneladani sikap guru sehari-hari 

selama proses pembelajaran. 

Metode pembelajaran yang digunakan guru agar pembelajaran 

sejarah tidak membosankan antara lain, metode  sosio drama, 

pemutaran film, debat, dan permainan seperti snow ball throwing. 

Metode sosio drama hanya digunakan di kelas XI program IPS 

dikarenakan progran IPS memiliki waktu jam pelajaran lebih lama, 

yaitu tiga jam perminggu, sedangkan program IPA tidak cukup karena 

memiliki jatah waktu satu jam pelajaran perminggu. Saat guru 

menggunakan metode pembelajaran tersebut siswa otomatis terlibat 

langsung dalam pembelajaran dan terjadi diskusi diakhir pembelajaran 

untuk merefleksi nilai-nilai yang dapat diteladani dari materi yang 

diajarkan maupun dari proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang 

digunakan. Siswa dapat meneladani dan mendapat pengalaman 

langsung dalam menanamkan nilai karakter selama proses 

pembelajaran.  
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Kegiatan guru saat proses pembelajaran selalu dilakukan melalui 

tiga kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup. Kegiatan pendahuluan yang dilakukan oleh guru sejarah kelas 

XI selalu dimulai dengan salam untuk membuka pelajaran, dilanjutkan 

berdoa, mempresensi dan memberi apersepsi. Kegiatan inti yang 

dilakukan oleh guru sejarah kelas XI, yaitu menjelaskan garis besar 

materi dan melakukan metode yang digunakan sesuai RPP (debat, 

sosio drama, pemutaran film, dan permainan). Kegiatan penutup 

merupakan kegiatan yang diisi dengan refleksi terhadap nilai-nilai 

karakter yang dapat diteladani. tidak lupa guru saat kegiatan penutup 

memberikan tugas untuk menegerjakan LKS atau mengingatkan 

mereka agar membaca materi berikutnya yang akan dibahas dalam 

pertemuan berikutnya. 

Selama proses pembelajaran berlangsung dari awal hingga akhir 

guru menanamkan pendidikan karakter. Hal kecil yang terlihat dalam  

proses pembelajaran sejarah kelas XI mengenai penanaman pendidikan 

karakter adalah sikap guru membuka dan menutup pembelajaran 

dengan salam. Kemudian dalam proses kegiatan inti penanaman nilai 

karakter teramati dalam diskusi dan pelibatan siswa terkait metode-

metode yang digunakan oleh guru. Selain itu, siswa mendapatkan 

pengalaman langsung nilai-nilai karakter pada proses pelaksanaan 

metode-metode yang digunakan, serta dapat meneladani karakter-

karakter dari refleksi yang dilakukan oleh guru bersama siswa. 
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Guru kelas XI menerapkan dan mengembangkan delapanbelas 

karakter bangsa yang diintruksikan oleh kemendikbud dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Namun, ada enam karakter yang ditekankan 

oleh guru sejarah kelas XI SMA N 1 Teladan Yogyakarta dalam proses 

pembelajaran. Enam karakter yang dimaksud adalah disiplin, toleransi, 

rasa ingin tahu, tanggung jawab, mandiri, dan semangat kebangsaan. 

3. Faktor pendukung dan penghambat penerapan pendidikan karakter 

dalam pembelajaran kelas XI SMA N 1 Teladan Yogyakarta 

Faktor pendukung penerapan pendidikan karakter dalam 

pembelajaran sejarah di kelas XI, antara lain: sarana dan prasarana 

yang memadai, metode pembelajaran yang digunakan guru, input 

siswa dan kultur sekolah. Sedangkan faktor penghambat dalam 

penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah di kelas 

XI, yaitu waktu yang terbatas terutama untuk program IPA. 

B. Saran 

1. Bagi Sekolah 

SMA N 1 Teladan Yogyakarta sebagai sekolah yang memiliki prestasi 

luar biasa dan berusaha menyeimbangi prestasi sekolah dengan 

penanaman nilai karakter semua warga sekolah, terutama bagi peserta 

didik sejak awal sekolah ini berdiri, diharapkan agar terus 

mempertahankan dan memajukan prestasi yang telah diperoleh untuk 

menghasilkan generasi bangsa yang dapat menjadi panutan generasi 

bangsa Indonesia lainnya dan seterusnya. 
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2. Bagi Guru 

Guru diharapkan tetap mempertahankan adanya penerapan nilai 

karakter yang sudah ditanamkan dalam proses pembelajaran sejarah 

dan lebih mengoptimalkan lagi evaluasi penerapan pendidikan karakter 

dalam pembelajaran sejarah agar mencapai nilai maksimal.  

3. Bagi Siswa 

Adanya penanaman nilai karakter yang telah diteladani dan dialami 

langsung melalui proses pembelajaran sejarah dapat membekali 

mereka untuk membudayakan karakter yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari. Karakter yang baik tersebut mampu membuat siswa untuk 

terus memajukan bangsanya dan ikut berpartisipasi dalam perbaikan 

karakter bangsa yang pada zaman ini disinyalir mengalami degradasi 

moral.   
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