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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Indonesia merupakan suatu negara yang lahir atas perjuangan para pahlawan 

setelah bertahun-tahun mengalami penjajahan. Perjuangan para pahlawan tersebut 

tidak boleh dilupakan dan harus selalu dihormati sekaligus dikenang. Sebagai 

generasi muda seharusnya dapat meneruskan perjuangan para pahlawan tersebut 

dengan cara selalu mempertahankan Bangsa Indonesia ini dari berbagai ancaman. 

Hal tersebut dapat dilakukan dengan mempertahankan bangsa Indonesia dari 

ancaman negara lain, baik dalam bentuk fisik maupun psikis berbentuk 

kebudayaan. Bentuk cinta tanah air dapat disebut juga sebagai rasa nasionalisme 

dan patriotisme. 

         Nasionalisme secara lebih mendalam sebagaimana dikemukakan oleh 

Budiyono (2007:208) dapat diartikan sebagai suatu sikap ingin mendirikan negara 

bagi bangsanya sesuai dengan paham/ ideologinya dan suatu sikap ingin membela 

tanah air/ negara dari penguasaan dan penjajahan bangsa asing. Dari definisi 

tersebut jelas bahwa sebagai suatu bangsa setiap warga negaranya harus memiliki 

semangat nasionalisme agar eksistensi bangsa tersebut dapat terjaga. Secara lebih 

jauh nasionalisme berkaitan erat dengan patriotisme. Menurut Budiyono 

(2007:208), “pembahasan patriotisme berangkat dari nilai-nilai nasionalisme 

sebagai sumber nilai patriotisme”. Berdasarkan pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa nasionalisme adalah suatu bentuk cinta tanah air dan sebagai 
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sumber pembentukan nilai patriotisme, sedangkan patriotisme adalah sikap 

pantang menyerah dan rela berkorban terhadap bangsa dan negara. 

           Era globalisasi membuat budaya asing dapat masuk secara mudah dan 

mempengaruhi generasi muda. Budaya asing tersebut berdampak positif dan 

berdampak negatif. Mudahnya informasi dengan pesatnya perkembangan IPTEK 

merupakan dampak positif, sedangkan dampak negatif yaitu mulai lunturnya rasa 

nasionalisme dan patriotisme para generasi muda bangsa karena lebih menyukai 

kebudayaan asing yang dianggap lebih modern.  

        Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu menjawab permasalahan di 

atas. Subadi (2010: 4) menjelaskan: 

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) di era reformasi saat ini 

memuat aspek nastions and character building –cinta tanah air, rela 

berkorban dan bela negara; menyangkut Negara bangsa, identitas nasional 

(wawasan nasional ditengah internasionalisme yang tidak identik dengan 

pluralisme), sistem Pemerintahan Negara yang good governance yang 

demokratis dalam masyarakat madani (civil society), dan kewilayahan 

Negara.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas, secara lebih khusus Pendidikan Kewarganegaraan 

diharapakan mampu mengatasi permasalahan mengenai memudarnya nilai 

nasionalisme dan patriotisme pada generasi muda. Nasionalisme dan patriotisme 

secara praktis juga dimasukan dalam bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan. 

Nasionalisme dan patriotisme merupakan bahan ajar Pendidikan 

Kewarganegaraan di SMA kelas X semester ganjil dengan standar kompetensi 

memahami hakekat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

         Penanaman nilai nasionalisme dan patriotisme tidak hanya dapat dilakukan 

melalui pendidikan formal di sekolah tetapi juga dapat melalui lagu-lagu yang di 
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dalamnya sarat akan nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Selain sebagai sarana 

hiburan, lagu sangat mempengaruhi  perilaku dan emosional seseorang. Para 

pendengar bisa larut dan terbawa kedalam syair lagu tersebut. Lagu-lagu di 

Indonesia saat ini sudah berkembang dengan pesat dan memiliki banyak jenis 

musik yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis lagu yang di dalamnya terdapat 

pesan pendidikan, tetapi terdapat beberapa jenis lagu yang sarat akan pertikaian 

dan tidak mendidik.  

        Lagu perjuangan Indonesia merupakan salah satu jenis lagu yang memliki 

nilai pendidikan di dalamya, karena ada semangat cinta tanah air dan perjuangan 

membela negara. Lagu perjuangan pada zaman penjajahan digunakan sebagai 

sarana untuk mengembangkan semangat perjuangan melawan penjajahan. Saat ini 

sangat diperlukan lagu-lagu bernuansa pendidikan yang dapat menumbuhkan nilai 

nasionalisme dan patriotisme di masyarakat luas pada umumnya. 

        Lagu perjuangan Indonesia sangat luas dan beragam, salah satu yang dapat 

dijadikan media pendidikan adalah lagu perjuangan Indonesia ciptaan C. 

Simanjuntak. Biografi yang ditulis Halian (2012) menceritakan bahwa Cornel 

Simanjuntak (Pematangsiantar, Sumatera Utara, 1921–Yogyakarta, 15 September 

1946) adalah seorang pencipta lagu-lagu heroik dan patriotik Indonesia. C. 

Simanjuntak dianggap sebagai tokoh yang membawa bibit unggul perkembangan 

musik Indonesia.  C. Simanjuntak berhasil melahirkan lagu-lagu yang heroik dan 

patriotik, antara lain: Tanah Tumpah Darah, Maju Tak Gentar, Para Pahlawan, 

Teguh Kukuh Berlapis Baja, Indonesia Tetap Merdeka dan Maju Indonesia. Syair 

dalam lagu-lagu perjuangan Indonesia ciptaan C. Simanjuntak perlu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pematangsiantar
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/1921
http://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/15_September
http://id.wikipedia.org/wiki/1946
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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dikembangkan karena mengandung nilai-nilai yang luhur dalam membela Negara 

Indonesia, cinta tanah air, dan semangat perjuangan yang semua itu merupakan 

wujud dari nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme.  

         Berdasarkan penjelasan di atas, lagu perjuangan Indonesia dapat digunakan 

sebagai media alteratif Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan rasa 

nasionalisme dan patriotisme baik di kalangan pelajar pada khususnya maupun 

masyarakat pada umumnya. Menurut Suiraoka dan Supariasa (2012:4), “media 

dipandang sebagai komponen yang ada dalam lingkungan siswa baik lingkungan 

fisik, sosial, dan psikososial yang dapat menimbulkan minat siswa untuk belajar”. 

Penggunaan sebuah lagu dapat menjadi sesuatu yang menarik dan dapat menjadi 

media untuk memberikan pesan atau pelajaran guna meningkatkan nilai 

nasionalisme dan patriotisme. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu 

nilai nasioanalisme dan patriotisme yang terkandung dalam lagu perjuangan 

Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirasa cukup penting untuk 

melakukan penelitian mengenai “Konstruksi Nilai-Nilai Nasionalisme dan 

Patriotisme pada Syair Lagu Perjuangan Indonesia (Studi Hermeneutika pada 

Lagu-lagu Perjuangan Ciptaan C. Simanjuntak)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan yaitu “ Bagaimana konstruksi nilai-nilai nasionalisme dan 

patriotisme pada syair lagu perjuangan Indonesia ciptaan C. Simanjuntak?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan konstruksi 

nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme pada syair lagu perjuangan Indonesia 

ciptaan C. Simanjuntak. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

          Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapatkan teori baru tentang konstruksi nilai-nilai nasionalisme dan 

patriotisme pada syair lagu perjuangan Indonesia ciptaan C. Simanjuntak. 

b. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa. Melalui penelitian ini diharapkan siswa dapat memiliki nilai 

nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Selain itu, siswa dapat 

mengetahui dan menyanyikan lagu perjuangan Indonesia cipataan C. 

Simanjuntak serta memahami makna yang terkandung di dalamnya. 

b. Bagi guru. Melalui penelitian ini dapat menemukan nilai nasionalisme dan 

patriotisme yang terdapat dalam  syair lagu perjuangan Indonesia cipataan 

C. Simanjuntak. Guru dapat memanfaatkan lagu perjuangan Indonesia 

menjadi suatu media yang menarik dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan materi nasionalisme dan patriotisme. 
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c. Bagi masyarakat. Masyarakat akan lebih mengenal lagu-lagu perjuangan 

Indonesia, khususnya lagu perjuangan ciptaan C. Simanjuntak dan 

memahami isi yang terkandung di dalamnya. 

 

E. Daftar Istilah 

           Adapun daftar istilah dalam penelilitian ini adalah: 

1. Nilai 

“Nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu 

objek, bukan objek itu sendiri” (Budiyono, 2007: 69). 

2. Nasionalisme 

“Nasionalisme sebagai sikap yang ingin menjaga persatuan dan kesatuan” 

(Budiyono, 2007: 212). 

3. Patriotisme 

“Patriotisme adalah sikap yang berupaya menjaga kemerdekaan dengan segala 

cara, termasuk dengan mengorbankan jiwa dan raga” (Budiyono, 2007: 212). 

4. Syair 

 “Syair berbagai jenis lagu pada umumnya berbentuk monolog, baik yang 

mengungkapkan kisah, kenangan, perasaan, harapan, pengarahan, dan 

sebagainya” (Kusrianti, 2004: 132). 

5. Lagu Perjuangan Indonesia 

“Lagu-lagu perjuangan adalah kemapuan daya upaya yang muncul melalui media 

kesenian di dalam peranannya pada peristiwa sejarah kemerdekaan di Indonesia” 

(Mintargo, 2010). 


