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ABSTRAK 

 

PENANAMAN NILAI-NILAI NASIONALISME MELALUI 

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

(Studi Kasus di MTs Negeri Surakarta II Tahun 2013) 

 

Suheni Indriani, A220090060, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman nilai-nilai 

nasionalisme pada siswa kelas VII, mendeskripsikan usaha penanaman nilai-nilai 

nasionalisme yang dilakukan guru melalui proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan pada siswa kelas VII, mendeskripsikan partisipasi dalam 

penanaman nilai-nilai nasionalisme melalui proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan pada siswa kelas VII, dan menggambarkan pelaksanaan 

penanaman nilai-nilai nasionalisme melalui proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan pada siswa kelas VII MTs Negeri Surakarta II Tahun 2013. 

Metode penelitian ini yaitu studi kasus, karena penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkap dari suatu peristiwa dalam suatu kelompok. Teknik pengumpulan 

data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen 

/ arsip. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman nilai-nilai 

nasionalisme pada siswa kelas VII sudah baik, terlihat dari siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas sudah senantiasa mengamalkan 

nilai-nilai nasionalisme, 2) Usaha penanaman nilai-nilai nasionalisme yang 

dilakukan guru melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada 

siswa kelas VII yaitu guru selalu mengecek kelengkapan buku paket dan tugas 

siswa sebelum memulai pembelajaran, guru selalu memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya, dan guru memotivasi siswa untuk meningkatkan rasa persatuan 

dan kesatuan serta mencintai kebudayaan / produk asli dalam negeri, 3) Partisipasi 

dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme melalui proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas VII yaitu, siswa berperan aktif 

dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas dengan ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan upacara dan pramuka, 4) Pelaksanaan penanaman 

nilai-nilai nasionalisme melalui proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan pada siswa kelas VII MTs Negeri Surakarta II Tahun 2013 

yaitu, tercermin pada keinginan menjadi warga negara yang baik, setia terhadap 

negara, menghormati negara dalam keadaan apapun, dan senantiasa mencintai 

negara. Nilai-nilai nasionalisme tersebut diimplementasikan dalam proses 

pembelajaran di kelas, interaksi siswa dengan siswa dan siswa dengan guru baik 

di dalam maupun di luar kelas. 

 

Kata kunci:  penanaman nilai, nasionalisme, pembelajaran PKn. 



Pendahuluan  

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. 

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.  

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. 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. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian untuk mengetahui 



Penanaman Nilai-nilai Nasionalisme melalui Pembelajara Pendidikan 

Kewarganegaraan di MTs Negeri Surakarta II Tahun 2013. Adapun tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

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

VII MTs Negeri Surakarta II tahun 2013. 

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 

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. 

 

Metode Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah MTs Negeri Surakarta II. Tahap-tahap 

pelaksanaan kegiatan, sejak persiapan sampai dengan penulisan laporan 

penelitian. Secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih lima bulan, yaitu 

sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Mei 2013.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena analisis datanya non-

statistik dan mempertimbangkan asumsi atau pendapat orang lain yang disebut 

sebagai narasumber. Menurut Sukmadinata (2009:53-60), penelitian kualitatif 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis, fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, orang secara individual maupun kelompok, 

sedangkan penelitian kuantitatif ialah penelitian yang objek-objeknya berupa 

angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol. 

Strategi penelitian ini adalah penelitian kualitatif interaktif dengan metode 

studi kasus, karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkap keadaan dari suatu 

peristiwa dalam suatu kelompok. Juga menggunakan sumber data berupa buku 

dalam bentuk dokumen. 



Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah MTs Negeri Surakarta 

II, guru Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII MTs Negeri Surakarta II, dan 

siswa kelas VII MTs Negeri Surakarta II. 

Sumber data meliputi narasumber atau informan, peristiwa, aktivitas, 

perilaku, tempat atau lokasi, benda, gambar, rekaman, arsip, dan dokumen. Data 

yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa informasi tentang Penanaman 

Nilai-nilai Nasionalisme melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di 

MTs Negeri Surakarta II Tahun 2013. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik interaktif yang 

meliputi teknik mencatat dokumen / arsip, observasi tak berperan, mencatat, 

wawancara. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: 

1. Wawancara. Menurut Sutopo, 2006: 67-68) wawancara  adalah proses 

pengumpulan data dengan cara lisan terhadap narasumber atau informan. 

Wawancara digunakan untuk memperoleh data dari kelompok tokoh, data yang 

dimaksud yaitu mengenai hasil penanaman nilai-nilai nasionalisme terhadap 

siswa. Wawancara dilakukan terhadap guru Pendidikan Kewarganegaraan dan 

siswa yang dianggap memiliki kapasitas mengenai permasalahan yang akan 

diungkap. 

2. Observasi.  Menurut Sukmadinata (2009: 220) mendefinisikan 

observasi sebagai “suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung”. 

Pengertian lain ialah cara yang digunakan untuk menggali data dengan 

mengamati suatu peristiwa, aktivitas, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda.  

Observasi dilakukan terhadap kegiatan pembelajaran di kelas VII A dan 

lingkungan MTs Negeri Surakarta II. Kisi-kisi observasi meliputi kegiatan guru, 

sekolah, dan kepala sekolah serta sasaran dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang terkait dengan penanaman nilai-nilai nasionalisme yang 

berlangsung di MTs Negeri Surakarta II, khususnya kelas VII. 

3. Mengkaji dokumen dan arsip. Menurut Sutopo (2006:81) yang 

dimaksud mengkaji dokumen dan arsip ialah teknik untuk menemukan beragam 

hal yang sesuai dengan kebutuhan dengan cara mengkaji sumber data dalam 



bentuk tulisan maupun gambar-gambar. Kisi-kisi berupa indikator untuk melihat 

materi nilai-nilai nasionalisme dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan kelas 

VII dengan materi pendidikan nilai-nilai nasionalisme yang ada dalam kurikulum 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

Instrumen penelitian adalah “alat atau fasilitas yang digunakan peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah” (Arikunto, 2006: 160). Adapun langkah-langkah analisis data menurut 

Miles dan Huberman (1992:15-19) adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan 

melakukan observasi, wawancara mendalam dan mencatat dokumen dengan 

menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk 

menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data 

berikutnya. 

2. Reduksi data, yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dari lapangan. Proses reduksi data akan terus 

berlangsung hingga laporan akhir penelitian lengkap dapat tersusun. 

3. Penyajian data, merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam 

bentuk narasi lengkap yang selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian 

dapat dilakukan. Sajian data disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat 

dalam reduksi data dan disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasa 

peneliti yang merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan 

sistematis, sehingga bila dibaca akan mudah dipahami. 

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan pernyataan-pernyataan ketika 

proses pengumpulan data sudah berakhir. Simpulan perlu diverifikasi agar 

cukup mantap dan benar-benar dipertanggungjawabkan. Verifikasi dapat 

berupa kegiatan pengembangan ketelitian. 

 

  



Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Pemahaman Nilai-nilai Nasionalisme pada Siswa Kelas VII MTs Negeri 

Surakarta II 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Drs. Hanafi selaku 

kepala Madrasah, Dra. Dyah Kusharini selaku guru mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan, dan beberapa siswa kelas VII mengenai pemahaman nilai-nilai 

nasionalisme dapat disimpulkan bahwa pemahaman nilai-nilai nasionalisme pada 

siswa kelas VII MTs Negeri Surakarta II sudah cukup baik. Menyadari bahwa 

nilai nasionalisme sangat penting untuk ditanamkan dan dikembangkan pada diri 

siswa maka usaha dari pihak sekolah melalui internal tidak hanya pada  saat 

upacara bendera saja. Para guru saat proses belajar mengajar juga sering 

menyisipkan hal-hal yang terkait dengan nilai nasionalisme kepada para siswa, 

dan mengingatkan bahwa nilai nasionalisme sangat penting untuk dipahami tapi 

juga harus diterapkan pada kegiatan sehari-hari. Diharapkan pemahaman nilai-

nilai nasionalisme siswa yang cukup baik dapat mengembangkan sikap 

nasionalisme para siswa. 

2. Usaha Penanaman Nilai-nilai Nasionalisme yang Dilakukan Guru melalui 

Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Siswa Kelas VII 

MTs Negeri Surakarta II 

Usaha penanaman nilai-nilai nasionalisme yang dilakukan guru melalui 

proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berlangsung dengan baik. Hal 

ini dapat dilihat dari usaha yang dilakukan oleh Dra. Dyah Kusharini, selaku guru 

Pendidikan Kewarganegaraan, cara yang sering dilakukan ketika memulai proses 

pembelajaran di kelas mengajarkan pada siswa untuk bersikap jujur dan disiplin 

tinggi. Sebelum memulai proses pembelajaran di kelas guru membiasakan 

mengecek buku paket dan tugas para siswa dibawa atau tidak, hal ini 

dimaksudkan guru agar siswa memiliki sikap disiplin dan kejujuran yang baik 

setiap mengikuti proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Cara-cara 

kecil seperti mengajarkan sikap jujur dan disiplin tinggi pada siswa sejak dini, 

agar siswa bisa memiliki nilai nasionalisme dan menjadi warga negara yang baik 

serta melindungi negaranya. 



3. Partisipasi Siswa dalam Penanaman Nilai-nilai Nasionalisme melalui Proses 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Kelas VII MTs Negeri 

Surakarta II. 

Partisipasi penanaman nilai-nilai nasionalisme yang dilakukan murid 

melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berlangsung dengan 

baik. Partisipasi siswa dalam menanamkan nilai nasionalisme rasa hormat untuk 

menghormati negaranya dalam keadaan apapun yaitu dengan meningkatkan rasa 

persatuan dan kesatuan, selalu menghormati gurunya, dan selalu menghormati 

antara teman meski ada perbedaan pendapat didalamnya. Partisipasi lain yang 

dilakukan siswa yaitu dengan mencintai identitas nasional, seperti dengan 

menempelkan lambang Burung Garuda, Pancasila di ruang kelas, serta 

menempelkan gambar-gambar pahlawan nasional dengan harapan siswa-siswa 

memiliki semangat tinggi untuk belajar agar dewasa nanti bisa menjadi orang 

cerdas dan mampu meneruskan perjuangan para pahlawan nasional terdahulu. 

Sedangkan partisipasi siswa untuk nilai nasionalisme rasa cinta terhadap 

negaranya yaitu siswa mengikuti proses pembelajaran dengan serius dan rajin agar 

dewasa nanti berguna bagi bangsa dan negara. Partisipasi lainnya yang dilakukan 

siswa dalam menanamkan nilai nasionalisme rasa cinta terhadap negaranya yaitu 

mengikuti kegiatan upacara hari senin dengan hikmat dan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler kepramukaan dengan serius. 

4. Pelaksanaan Penanaman Nilai-nilai Nasionalisme melalui Proses 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Siswa Kelas VII MTs 

Negeri Surakarta II 

Pelaksanaan penanaman nilai-nilai nasionalisme di MTs Negeri Surakarta 

II dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan 

dikelas. Selain diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, penanaman nilai 

nasionalisme juga diterapkan diluar kegiatan pembelajaran, yaitu kepramukaan, 

pelaksanaan upacara bendera karena dalam kegiatan upacara bendera, empat pilar 

kebangsaan sudah termuat di dalamnya mulai dari pembacaan teks pancasila, 

pembukaan UUD 1945, pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu 



kebangsaan Indonesia, serta mengingat jasa para pahlawan yang gugur demi 

kemerdekaan bangsa Indonesia. 

 

Kesimpulan 

Penanaman nilai-nilai nasionalisme melalui pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegara pada Siswa Kelas VII MTs Negeri Surakarta II Tahun 2013, dapat 

disimpulkan sebagaimana uraian berikut: 

1. Pemahaman nilai-nilai nasionalisme pada siswa kelas VII MTs Negeri 

Surakarta II dilihat dari setiap indikator meliputi keinginan, rasa loyal, rasa 

hormat, dan rasa cinta terhadap negaranya, sudah baik terlihat dari keinginan 

siswa rela berkorban demi bangsa dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah 

dengan cara membuang sampah pada tempatnya, siswa menggunakan bahasa 

indonesia dengan  baik dan benar baik, siswa mencintai identitas nasional 

negara Indonesia, dan siswa senang mengikuti upacara bendera dengan tertib 

dan hikmat. 

2. Usaha penanaman nilai-nilai nasionalisme yang dilakukan guru melalui proses 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegara pada siswa kelas VII MTs Negeri 

Surakarta II yaitu terlihat dari pada proses pembelajaran guru mengajarkan 

siswa untuk bersikap jujur dan disiplin tinggi dalam mengikuti pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegara, guru selalu memberi kesempatan pada siswa 

untuk bertanya atas materi yang belum bisa dipahami, Rasa hormat tercermin 

dalam proses pembelajaran guru memotivasi siswa untuk meningkatkan rasa 

persatuan dan kesatuan dengan saling meghormati dengan yang lain, dan rasa 

cinta dari seseorang kepada negaranya terlihat pada saat pembelajaran guru 

selalu memberi motivasi dan mengigatkan pada siswa untuk mencintai 

kebudayaan dan  produk asli dalam negeri. 

3. Partisipasi siswa dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme melalui proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegara pada kelas VII MTs Negeri 

Surakarta II yaitu dari indikator keinginan terlihat dari siswa aktif bertanya, 

menyampaikan pendapat, menanggapi pada waktu teman presentasi dengan 

menggunakan bahasa indonesia dengan baik dan benar. Indikator rasa loyal 



terlihat tercermin dari siswa dengan jiwa pemberani aktif menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh guru, indikator rasa hormat tercermin dari 

siswa meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, selalu menghormati guru, 

dan saling menghormati antara teman, meski ada perbedaan pendapat 

didalamnya, dan indikator rasa cinta dari seseorang kepada negaranya terlihat 

dari siswa, mengikuti proses pembelajaran dengan serius dan rajin agar 

dewasa nanti berguna bagi bangsa dan negara. 

4. Pelaksanaan penanaman nilai-nilai nasionalisme melalui proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegarapada siswa kelas VII MTs Negeri Surakarta II. 

Dari indikator keinginan tercermin dari siswa yang dapat dipercaya atas 

tindakan dan pekerjaan yang diperintah oleh guru untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan kejujuran dan kedisiplinan yang baik, indikator rasa 

loyal terlihat dari siswa berusaha untuk berani bertanya kepada guru atas 

materi yang belum dipahami, selain itu siswa juga memiliki jiwa toleransi 

yang baik dan selalu menghargai perbedaan. Indikator rasa hormat tercermin 

dari siswa mendapat kesempatan dari guru untuk mengemukakan pendapat 

secara bebas dan bertanggung jawab, serta selalu menghormati teman yang 

sedang berbicara dan mengutarakan pendapat, dan untuk indicator rasa cinta 

dari seseorang kepada negaranya tercermin dari guru selalu mengigatkan dan 

mengajak anak-anak untuk mencintai kebudayaan nasional dan prosuk asli 

dalam negeri. 
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