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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Kohn dalam Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan 

(2010:74), Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan 

yang tertinggi harus diserahkan pada negara kebangsaan. Perasaan sangat 

mendalam dalam suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan 

tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di 

sepanjang sejarah dengan kekuatan-kekuatan yang berbeda-beda. Akan tetapi baru 

pada akhir abad ke-18 Masehi nasionalisme dalam arti kata modern menjadi suatu 

perasaan yang diakui secara umum, dan nasionalisme ini makin lama makin kuat 

peranannya dalam membentuk semua bagi kehidupan baik yang bersifat umum 

maupun bersifat pribadi. Baru dimasa akhir-akhir ini syarat bahwasanya setiap 

bangsa harus membentuk suatu negaranya, negaranya sendiri, dan bahwa negara 

itu harus meliputi seluruh bangsa. Dahulu kesetiaan seseorang tidak ditunjukkan 

kepada negara kebangsaan, melainkan berbagai macam bentuk kekuasaan sosial, 

organisasi politik dan atau ideologi seperti misalnya suku atau klan, negara kota 

atau raja feodal, kejayaan gereja, dinasti, atau golongan keagamaan. Beradab-abad 

lamanya cita dan tujuan politik bukanlah negara kebangsaan, melainkan setidak-

tidaknya dalam teori imperium yang meliputi seluruh dunia, melingkupi berbagai 

bangsa dan golongan-golongan etnis di atas dasar peradaban yang sama serta 

menjamin perdamaian bersama. 
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Menurut Hayes dalam Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan 

(2010:75) membedakan empat arti nasionalisme yaitu: 

1. Sebagai suatu proses sejarah aktual, yaitu proses sejarah pembentukan 

nasionalitas sebagai unit-unit politik, pembentukan suku dan imperium 

kelembagaan negara nasional modern. 

2. Sebagai suatu teori, prinsip atau implikasi ideal dalam proses sejarah aktual. 

3. Nasionalisme menaruh kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan politik, seperti 

kegiatan partai politik tertentu, penggabungan proses historis dan suatu teori 

politik. 

4. Sebagai suatu sentimen, yaitu menunjukkan keadaan pikiran diantara satu 

nasionalitas. 

Krisis identitas nasionalisme di negara kita pada era global ini, maka 

kiranya sudah sangat mendesak bagaimana mewujudkan identitas nasional dan 

nasionalisme dapat ditanamkan kepada para siswa sebagai warga negara yang 

dapat dihandalkan bagi bangsa dan negara dimasa depan. Nasionalisme sebagai 

salah satu paham untuk mengingatkan generasi muda akan kegigihan usaha para 

pejuang Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Jasa para pahlawan memang 

harus dikenang, namun dikenang saja tidaklah cukup. Karena perjuangan 

belumlah selesai, para pahlawan bangsa yang telah gugur tentu akan bangga bila 

perjuangan mereka diteruskan oleh generasi saat ini. Agar dapat meneruskan 

perjuangan mereka, generasi muda harus meneladani sikap nasionalisme mereka 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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Penanaman nilai-nilai nasionalisme, salah satunya melalui lembaga 

pendidikan formal seperti sekolah. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi 

agama, sosial kultur, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara 

Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila 

dan UUD 1945. Sebagai mata pelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki 

visi dan misi yang menjadi pedoman. Adapun visi dan misi Pendidikan 

Kewarganegaraan ialah sebagai berikut: 

Menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan 

semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan ialah 

menghindarkan Indonesia dari sistem pemerintah otoriter yang memasung 

hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (BSNP, 2006:155). 

 

Memperhatikan visi dan misi tersebut di atas, diharapkan melalui 

pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mampu menciptakan dan 

membentuk warga negara yang memiliki kepribadian dan karakter dalam hidup 

bermasyarakat yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. 

Selaras dengan visi dan misi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

di atas, Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya dimaksudkan untuk 

membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-

nilai yang terkandung dalam dasar negara Pancasila. Berdasarkan Permendiknas 

No. 22 tahun 2006 tentang standar isi yang termuat dalam lampirannya dijelaskan 

bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa sekolah ialah sebagai 

berikut: 
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1. Agar peserta didik memiliki kemampuan berfikir kritis, rasional, dan 

kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 

2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakteri-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi (BSNP, 2006:155-156). 

 

Berdasarkan tujuan tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan 

mampu membentuk peserta didik untuk memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran 

bernegara, dan optimalisasi pembentukan karakter dalam kehidupan bersama, 

serta sikap nasionalisme dan perilaku cinta tanah air yang bertanggung jawab. 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan muatan materi yang 

terkandung didalam kurikulumnya diharapkan mampu memberikan kesadaran 

dalam diri siswa untuk patuh dan taat terhadap negara. Kurikulum Pendidikan 

Kewarganegaraan memuat aspek-aspek yang dapat memberikan pedoman 

terhadap siswa, supaya memiliki rasa taat dan patuh terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Materi-materi yang terdapat dalam kurikulum 

Pendidikan Kewarganegaraan diantaranya meliputi: Proklamasi Kemerdekaan dan 

Konstitusi pertama. Materi tersebut diharapkan mampu memberikan kesadaran 

nilai-nilai nasionalisme dalam diri siswa untuk mematuhi peraturan yang berlaku. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Nasionalisme merupakan 

salah satu materi Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai sarana untuk memberikan 

penanaman nilai-nilai nasionalisme sejak dini terhadap siswa siswi di sekolah. 

Penanaman nilai-nilai nasionalisme pada siswa di sekolah dimaksudkan 

untuk menciptakan generasi penerus yang sadar akan rasa nasionalisme. 
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Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana amanat kurikulum harus 

menghasilkan perubahan perilaku yang lebih matang secara psikologis dan 

sosiokultural, khususnya sebagai warga negara yang sadar hak dan kewajibannya 

sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. 

Sekolah sebagai lembaga formal dalam penyelenggaraan pendidikan di 

Indonesia, merupakan sarana yang ideal untuk mensosialisasikan nilai-nilai 

nasionalisme dikalangan generasi penerus bangsa. Departemen Pendidikan 

sebagai wakil pemerintah dalam mengkoordinir dunia pendidikan di Indonesia, 

melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu memberikan 

penanaman nilai-nilai nasionalisme pada generasi muda penerus bangsa. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang “Penanaman 

Nilai-nilai Nasionalisme Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 

Studi Kasus di MTs Negeri Surakarta II Tahun 2013”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus 

mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Dengan adanya, pemasalahan 

yang jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus. Berdasarkan 

latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah pemahaman nilai-nilai nasionalisme pada siswa Kelas VII MTs 

Negeri Surakarta II tahun 2013? 

2. Bagaimanakah usaha penanaman nilai-nilai nasionalisme yang dilakukan guru 

melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa Kelas 

VII MTs Negeri Surakarta II tahun 2013? 

3. Bagaimanakah partisipasi siswa dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme 

melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa Kelas 

VII MTs Negeri Surakarta II tahun 2013? 

4. Bagaimanakah pelaksanaan pananaman nilai-nilai nasionalisme melalui proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa Kelas VII MTs Negeri 

Surakarta II tahun 2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas 

yang akan dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian 

ini, perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah 

yang akan diteliti sehingga akan dapat bekerja secara terarah dan mencari data 

sampai langkah pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman nilai-nilai nasionalisme pada siswa Kelas 

VII MTs Negeri Surakarta II tahun 2013. 



7 

 

2. Untuk mendeskripsikan usaha penanaman nilai-nilai nasionalisme yang 

dilakukan guru melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

pada siswa Kelas VII MTs Negeri Surakarta II tahun 2013. 

3. Untuk mendeskripsikan partisipasi siswa dalam penanaman nilai-nilai 

nasionalisme melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada 

siswa Kelas VII MTs Negeri Surakarta II tahun 2013. 

4. Untuk menggambarkan pelaksanaan penanaman nilai-nilai nasionalisme 

melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa Kelas 

VII MTs Negeri Surakarta II Tahun 2013. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian maupun karya ilmiah sudah tentu diharapkan mempunyai 

manfaat atau kegunaan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat baik manfaat pada segi teoritiknya maupun 

manfaat pada segi praktiknya. Manfaat atau kegunaan teoritis maupun praktis 

tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Untuk pengembangan salah satu teori penanaman nilai-nilai nasionalisme 

melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sehingga dapat 

dipakai sebagai referensi dalam upaya pelaksanaan lebih lanjut dalam 

pengembangan teori yang sama dalam kondisi yang berbeda. 
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b. Untuk mengembangkan teknik-teknik dalam proses penanaman nilai-nilai 

nasionalisme yang dapat memberikan dorongan kepada siswa untuk 

mencintai tanah air dan bangsa. 

c. Untuk mengetahui sosialisasi tentang nilai-nilai nasionalisme dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MTs Negeri Surakarta II 

Tahun 2013. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Manfaat atau kegunaan praktis bagi siswa: 

1) Menambah pengetahuan siswa tentang nilai-nilai nasionalisme dalam 

proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII. 

2) Memotivasi siswa untuk bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai 

nasionalisme. 

b. Manfaat atau kegunaan praktis bagi guru: 

1) Untuk menambah wawasan guru dalam pengembangan materi yang 

berkaitan dengan nilai-nilai nasionalisme. 

2) Memberi wawasan pada guru cara menanamkan nilai-nilai 

nasionalisme dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas VII. 

3) Menambahkan nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa. 
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c. Manfaat atau kegunaan praktis bagi sekolah: 

1) Untuk mengembangkan nilai-nilai nasionalisme khususnya pada siswa 

Sekolah Menengah Pertama pada siswa Kelas VII di MTs Negeri 

Surakarta II. 

2) Untuk memperbaiki penanaman nilai-nilai nasionalisme pada siswa 

Sekolah Menengah Pertama pada siswa Kelas VII di MTs Negeri 

Surakarta II. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah merupakan “suatu penjelasan istilah yang diambil dari kata-

kata kunci dalam judul penelitian” (Maryadi dkk, 2010:11). Adapun istilah-istilah 

yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penanaman. Penanaman dapat diartikan sebagai “proses, cara, perbuatan 

menanam, menanam atau menanamkan” (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2005:1134). 

2. Nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, 

dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada 

budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia 

(Syarbaini, 2011:33). 

3. Nasionalisme. Nasionalisme adalah faham pendirian dan sekaligus keyakinan 

suatu bangsa dimana mereka merasa dalam satu ikatan kesatuan dan persatuan 

sebagai suatu bangsa baik keluar maupun ke dalam (Subadi, 2010:53). 
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4. Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah 

pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga 

masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas 

menanamkan kesadaran kepada generasi baru kesadaran bahwa demokrasi 

adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga 

negara (Zamroni dalam Tim ICC, 2003:7). 

5. Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Proses merupakan 

“runtutan perubahan (peristiwa), perkembangan sesuatu, rangkaian tindakan, 

pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk (Tim Penyusun 

Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005:899). 

Selanjutnya pembelajaran adalah “kegiatan guru secara terprogram dalam 

desain instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang 

menekankan pada penyediaan sumber belajar” (Dimyati dan Mudjiono dalam 

Sagala, 2006:62). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu interaksi 

antara peserta didik dan guru dalam rangka mencapai tujuan dengan 

mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela 

bangsa dan tanah air Indonesia. 


