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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Nasionalisme berasal dari kata nation (Inggris) dan Natie (Belanda), yang 

berarti bangsa. Bangsa adalah sekelompok masyarakat yang mendiami wilayah 

tertentu dan memiliki hasrat serta kemampuan untuk bersatu, karena adanya per-

samaan nasib, cita-cita, dan tujuan. Nasionalisme merupakan suatu konsep penting 

yang harus tetap dipertahankan untuk menjaga agar suatu bangsa tetap berdiri kokoh 

dalam kerangka sejarah pendahulunya, dengan semangat nasionalisme yang tinggi 

maka eksistensi suatu negara akan selalu terjaga dari segala ancaman, baik ancaman 

secara internal maupun eksternal. Sasaran nasionalisme adalah penyebaran kesadaran 

berbangsa atau terbentuknya sebuah nation-state. Nasionalisme melahirkan upaya 

untuk membentuk bangunan kebangsaan (nation building) yaitu upaya yang 

terencana dan sistematis untuk menanamkan kesadaran bahwa walaupun dari 

keanekaragaman ras, etnik, agama ataupun budaya, namun itu semua merupakan 

dalam satu wadah yaitu bangsa. 

Nasionalisme untuk pertama kalinya muncul di Eropa pada abad ke- 18. 

Lahirnya paham ini diikuti dengan terbentuknya negara-negara nasional atau negara 

kebangsaan. Awal terbentuknya negara kebangsaan dilatarbelakangi oleh faktor-

faktor objektif seperti persamaan keturunan, bahasa, adat-istiadat, tradisi, dan agama. 

Akan tetapi kebangsaan yang dibentuk atas dasar paham nasionalisme lebih 

menekankan kemauan untuk hidup bersama dalam negara kebangsaan. Sejalan 
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dengan ini, rakyat Amerika Serikat tidak menyatakan harus satu keturunan untuk 

membentuk suatu negara, sebab disadari bahwa penduduk Amerika Serikat terdiri 

atas berbagai suku bangsa, asal-usul, adat-istiadat, dan agama yang berbeda. Begitu 

pula yang terjadi di Indonesia, masyarakat Indonesia menyadari bahwa negaranya 

terbentuk dari berbagai individu yang memiliki latar belakang yang berbeda, namun 

memiliki keinginan kuat untuk hidup bersama dalam satu negara kebangsaan. 

Berdasar itu pula Indonesia disebut negara multikultur. 

Nasionalisme di Indonesia muncul dari adanya kesadaran yang terus ber-

kembang, yaitu kesadaran terhadap situasi ketertindasan yang melahirkan keinginan 

untuk bebas dan merdeka. Kesadaran tersebut pada akhir abad 19 melahirkan 

beberapa pergerakan organisasi modern, salah satunya Budi Utomo. Sejak berdirinya 

Budi Utomo, perkembangan nasionalisme Indonesia menjadi sangat cepat. Hal ini 

ditandai dengan munculnya berbagai organisasi pergerakan yang mempunyai tujuan 

sama, yaitu mencapai kemerdekaan atau membebaskan bangsa Indonesia dari 

belenggu kolonialisme. Nasionalisme yang terjadi di Indonesia adalah nasionalisme 

yang berkeadilan sosial, anti kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme. Nasional-

isme di Indonesia diawali dengan pembentukan identitas nasional yaitu dengan 

adanya penggunaan istilah “Indonesia” untuk menyebut negara ini. Selanjutnya 

istilah Indonesia dipandang sebagai identitas nasional, lambang perjuangan bangsa 

Indonesia dalam menentang penjajahan. Kata yang mampu mempersatukan bangsa 

dalam melakukan perjuangan dan pergerakan melawan penjajahan, sehingga segala 

bentuk perjuangan dilakukan demi kepentingan Indonesia bukan atas nama daerah 

lagi.  
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Gagasan persatuan, kesatuan, dan nasionalisme merupakan dasar perjuangan 

untuk meraih kemerdekaan. Semangat nasionalisme bangsa Indonesia tidak lagi ber-

juang secara kedaerahan, semuanya bersatu padu mengusir penjajah demi mewujud-

kan cita-cita Indonesia yang merdeka. Gerakan nasionalisme Indonesia telah mem-

bawa negara ini menjadi bangsa mandiri, terlepas dari belenggu penjajahan bangsa 

lain, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 lahirlah Bangsa Indonesia sebagai 

bangsa yang merdeka, dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sejatinya, 

yang melahirkan bangsa Indonesia bukan pengumuman kemerdekaan Indonesia 

tanggal 17 Agustus 1945, akan tetapi semangat dan rasa nasionalisme yang tumbuh 

dan berkembang di hati tiap warga yang mencintai Indonesia dengan segenap jiwa 

dan raganya. Aksi kaum tani berupa penghapusan tanam paksa yang telah dilakukan 

sejak jaman penjajahan Belanda juga andil dalam revolusi kelahiran Indonesia. 

Tuntutan penghapusan tanam paksa merupakan perkembangan tipe nasionalis yang 

militan, sehingga muncul pemberontakan yang dilakukan kaum petani. Hal tersebut 

merupakan salah satu cikal-bakal proses tumbuh dan perkembangan nasionalisme 

kebangsaan Indonesia, untuk bersatu menentang penindasan dan kesewenang-

wenangan kolonialisme.  

Tekanan dan pemaksaan dari pihak penjajah menimbulkan reaksi berupa 

penolakan dan perlawanan rakyat untuk mengusir penjajah. Kolonialisme dan 

imperialisme menimbulkan reaksi bangkitnya semangat berkebangsaan. Perlakuan 

diskriminatif dari kolonial dan imperialis Barat (Belanda) menimbulkan kesengsaraan 

dan penderitaan terhadap rakyat Indonesia yang akhirnya menimbulkan perasaan 
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senasib. Berdasar perasaan senasib maka rakyat Indonesia bersatu melawan kolonial 

untuk membebaskan diri dari penindasan. Perasaan senasib dan semangat nasional-

isme itulah yang membawa negara Indonesia merdeka. Saat ini ketika Indonesia 

sudah merdeka, penanaman nasionalisme tidak lagi melalui perasaan senasib karena 

dijajah, melainkan dapat dilakukan melalui berbagai sarana, yaitu secara formal dan 

non formal. Secara formal penanaman nasionalisme dapat dilakukan melalui pen-

didikan, sedangkan secara non formal dapat dilakukan melalui berbagai sarana, 

seperti organisasi, film, dan novel. 

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting dalam menanamkan nasional-

isme pada generasi muda. Pendidikan di sekolah melalui kegiatan kurikuler maupun 

ekstrakurikuler berupaya menumbuhkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai 

nasionalisme, misalnya melalui pelajaran PKn dan kegiatan upacara bendera. Karena 

itu, pendidikan di sekolah seharusnya mampu menanamkan nilai-nilai nasionalisme 

pada peserta didik. Namun kenyataannya dalam proses pendidikan di sekolah, guru 

hanya menekankan ranah kognitif daripada afektif. Nasionalisme seringkali disangka 

akan muncul secara otomatis ketika siswa mampu menghafal nama-nama tokoh 

pejuang kemerdekaan dan aneka nama budaya bangsa Indonesia. Nasionalisme bukan 

sekedar pengetahuan, karena nasionalisme merupakan kesadaran yang terbangun dari 

akal dan rasa. Penanaman nasionalisme melalui pendidikan harus bertumpu pada 

ranah afektif yang terus menerus dipupuk pada siswa sehingga membuat peserta didik 

menjadi nasionalis-nasionalis yang mencintai Indonesia.  
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Penanaman nasionalisme di sekolah salah satunya dapat dilakukan melalui mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Materi yang diajarkan guru PKn 

seharusnya dikaitkan dengan isu kewarganegaraan yang sedang terjadi, seperti 

adanya korupsi, teroris, dan pengklaiman budaya Indonesia oleh Malaysia. Melalui 

informasi mengenai isu kewarganegaraan siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok 

untuk berdiskusi, karena dengan melakukan diskusi sikap kritis siswa akan terlihat. 

Sikap kritis siswa juga akan mempengaruhi peserta didik lain untuk bertukar pikiran 

mencari solusi memecahkan permasalahan yang sedang terjadi. Setelah berdiskusi 

siswa dapat menyimpulkan pentingnya mempertahankan kedaulatan dan keutuhan 

NKRI, sehingga bukan hanya pengetahuan nasionalisme yang dimiliki, tetapi rasa 

bangga menjadi warga negara Indonesia. 

Penanaman nasionalisme di samping melalui pendidikan di sekolah, bisa pula 

dilakukan melalui kegiatan dalam sebuah organisasi. Organisasi yang dapat diguna-

kan sebagai sarana penanaman nasionalisme salah satunya adalah Karang Taruna. 

Karang Taruna merupakan salah satu organisasi yang penting untuk membentuk 

mental anak muda sebagai calon pemimpin bangsa, kegiatannya dapat menumbuhkan 

kesadaran tanggungjawab sosial pemuda untuk pembangunan bangsa.  

Selain pendidikan dan organisasi, penanaman nasionalisme juga dapat di-

lakukan melalui media film. Film yang baik merupakan media komunikasi meng-

hubungkan gambaran masa lampau dengan sekarang dan mencerahkan bangsa karena 

memberikan nilai-nilai keberagaman yang terkandung di dalamnya seperti sarana 

informasi, pendidikan dan pengekspresian seni. Film tidak hanya menonjolkan unsur 
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hiburan semata, tetapi lebih kepada tanggungjawab moral untuk mengangkat nilai 

nasionalisme dan jati diri bangsa yang berbudaya. Salah satu contohnya yaitu film 

Naga Bonar (1986). Hasil penelitian Mariana (2011) menunjukkan bahwa film 

Nagabonar jadi 2 dapat dijadikan sebagai alternatif media pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, karena mengandung nilai nasionalisme dan patriotisme di era 

globalisasi yang dikemas dalam suasana modern. Sesuai dengan realita kehidupan 

masyarakat sekarang ini, sehingga penonton dapat dengan mudah menangkap arti dan 

memaknai pesan yang terdapat dalam film tersebut. 

Novel dapat dijadikan sebagai media yang menanamkan nilai nasionalisme, 

karena dengan membaca kepekaan jiwa dan perasaan pembaca dapat tergugah dan 

meniru figur atau tokoh yang baik di dalamnya. Novel yang baik adalah novel yang 

mengandung nilai pendidikan di dalamnya. Salah satu contoh novel yang 

mengandung nilai pendidikan adalah novel Perempuan Berkalung Sorban. Hasil 

penelitian Cahyaningsih (2013) menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai edukatif 

yang terkandung dalam novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El 

Khalieqy yaitu nilai cinta, kebahagiaan, dan tanggung jawab.  

Akan tetapi fakta atau kenyataan yang ditemui tidak sebagaimana gambaran di 

atas, baik yang ditemui dalam pembelajaran di sekolah, kegiatan organisasi, maupun 

produksi film, dan novel yang terbit. Cukup banyak yang tidak sesuai dengan 

menanamkan nilai nasionalisme. Guru dalam proses pembelajarannya sebatas 

menanamkan pengetahuan, aspek nilai atau penghayatan rasa nasionalisme kurang 

optimal. Sehingga nasionalisme peserta didik untuk mencintai kebudayaannya ter-
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kikis, mereka lebih suka pada K-Pop (Korean Pop). Lagu-lagu K-Pop menjadi trend 

dikalangan remaja dibandingkan lagu Pop Indonesia. Model baju yang dipakai lebih 

condong ke fashion barat, memakai rok mini menjadi sesuatu yang wajar bagi anak 

muda. Film yang beredarpun dan disukai kebanyakan film-film yang kurang bahkan 

tidak menanamkan nilai nasionalisme, seperti film percintaan dan horor. Sama seperti 

film, sebagian besar novel remaja yang beredar hanya menceritakan kisah cinta 

remaja tanpa muatan nilai tertentu. Film dan novel yang dimaksud diantaranya 

“Misteri Cipularang”, “Suster Keramas”, dan “Cinta Brontosaurus”.  

Penanaman nasionalisme melalui berbagai media tersebut pada saat ini sangat 

diperlukan, mengingat munculnya krisis nasionalisme akibat gempuran globalisasi. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dibidang informasi, 

komunikasi dan transportasi, membuat dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi 

sebuah kampung tanpa mengenal batas negara. Kondisi ini menciptakan struktur 

baru, yaitu struktur global. Kondisi ini mempengaruhi struktur dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk Indonesia, sekaligus mem-

pengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan masyarakat, termasuk nilai-nilai nasional-

isme. Pemuda saat ini lebih bangga dengan budaya luar, seperti menggunakan bahasa 

Korea atau Inggris. Pakaian yang digunakan juga kurang mencerminkan budaya 

Indonesia, mereka lebih menyukai fashion budaya Barat. Lagu K-Pop (Korean Pop) 

juga lebih disukai dari pada musik Pop Indonesia. Rasa cinta terhadap produk 

makanan dalam negeri pun terkikis dengan banyaknya produk makanan dari luar 

negeri seperti Mc Donald, Coca Cola, Pizza Hut dan Fried Chicken. Kebanggaan diri 
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menggunakan budaya dari luar tersebut merupakan cermin kurangnya nasionalisme. 

Karena itu penanaman nasionalisme dengan memanfaatkan berbagai media sangat 

penting dilakukan di era global ini. 

Salah satu media penanaman nasionalisme yang dimaksud adalah novel. Karya 

sastra novel dapat dikatakan sebagai media belajar, karena merupakan salah satu 

karya sastra yang berbentuk cerita. Pada dasarnya menyenangi cerita adalah sifat 

alamiah manusia, sekaligus berpengaruh pada perasaan manusia yang membacanya, 

itulah yang menjadikan dasar untuk menetapkan novel sebagai media pendidikan. 

Novel yang dapat digunakan sebagai media belajar adalah novel yang dikemas 

dengan baik, yaitu memiliki kandungan nilai-nilai edukatif yang dapat memberi 

inspirasi, dan membantu perkembangan apresiasi budaya, serta memperluas 

pengetahuan. Salah satu contoh novel yang dapat dijadikan media pembelajaran 

adalah novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, karena novel Laskar Pelangi 

memberikan pelajaran pada siswa untuk lebih tekun dalam menuntut ilmu. Alur cerita 

novel Laskar Pelangi sangat inspiratif, novel ini mampu mengobarkan semangat 

siswa yang selalu dirundung kesulitan dalam belajar di sekolah, namun tetap 

bersemangat dan optimis. Tokoh-tokohnya digambarkan sebagai sosok sederhana, 

jujur, sabar, gigih, penuh dedikasi, ulet, tawakal dan takwa. Alur cerita dalam novel 

tersebut dituturkan secara indah (Zainure, 2008).  

Namun demikian tidak semua novel seperti Laskar Pelangi. Novel yang ada 

kebanyakan berisi kisah cinta yang kurang dengan nilai-nilai positif, bahkan negatif, 

salah satunya karya Enny Arrow. Novel Enny Arrow tidak tebal, hanya puluhan 

lembar, namun isinya luar biasa vulgar. Pembaca diajak berimajinasi liar mem-
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bayangkan sepasang kekasih berasyik masyuk. Tidak ada alur cerita di dalam novel 

itu, hanya dari satu adegan seks ke adegan seks berikutnya. Novel karya Enny Arrow 

dimaksud diantaranya “Malam Kelabu”, “Gairah dan Cinta”, dan “Selembut Sutera”. 

Novel sejenis meski tidak sevulgar contoh di atas adalah novel Belenggu. Novel ini 

kontroversial, ada yang menerima dan menolak. Pihak yang mendukungnya ber-

anggapan bahwa novel ini benar-benar mencerminkan konflik yang dihadapi para 

intelektual Indonesia, sementara yang menolak beranggapan bahwa novel ini porno 

karena memasukkan tokoh pelacur dan tema perselingkuhan (Anonim, 2013). Karena 

itu penulis tertarik untuk mengkaji novel yang memiliki muatan nilai positif 

sebagaimana isi cerita novel Laskar Pelangi di atas, khususnya yang mengandung 

nilai-nilai nasionalisme. Dalam hal ini meneliti muatan nasionalisme pada novel 

Sebelas Patriot.  

Novel Sebelas Patriot berikut nilai nasionalisme yang ada di dalamnya dapat 

dijadikan sebagai media dalam pembelajaran PKn, karena PKn merupakan mata 

pelajaran yang menekankan pemahaman dan menanamkan nasionalisme. Hal tersebut 

secara jelas tercerminkan dalam visi pembelajaran PKn, yaitu berfungsi sebagai 

sarana pembinaan watak bangsa (nation and character building) dan pemberdayaan 

warga negara. Diperjelas lagi dalam misinya, yaitu membentuk warga negara yang 

baik yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam 

kehidupan bernegara, dilandasi oleh kesadaran politik, kesadaran hukum, dan ke-

sadaran moral. 
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Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan umum pelajaran 

PKn yang sangat kental dengan penanaman nilai-nilai nasionalisme. Tujuan di-

maksud adalah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang 

memiliki jiwa patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, 

demokratis, Pancasilais sejati (Somantri dalam Parulian, 2013). Secara resmi tujuan 

PKn adalah untuk membentuk kompetensi sebagai berikut: 

1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarga-
negaraan. 

2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara 
cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti 
korupsi. 

3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 
berdasarkan karakter-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, 2006:201). 
 

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan PKn tersebut jelas bahwa penanaman nilai 

nasionalisme menjadi bagian yang penting dalam mata pelajaran PKn. Melalui 

penanaman nilai nasionalisme diharapkan dapat membentuk peserta didik yang 

sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara. Selain itu 

diharapkan mampu mendidik peserta didik menjadi warga negara yang baik, yang 

dapat dilukiskan dengan warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa 

dan negara, beragama, demokratis dan Pancasilais sejati.  

Penanaman nasionalisme dijabarkan secara lebih rinci melalui materi atau 

pokok bahasan PKn. Namun materinya disajikan terintegrasi dalam bahasan pokok 

materi lain. Salah satu contohnya yaitu Standar Kompetensi “Menampilkan 
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partisipasi dalam usaha pembelaan negara” dan Kompetensi Dasar “Menjelaskan 

pentingnya usaha pembelaan negara”, dari materi tersebut siswa akan mengetahui 

pentingnya memiliki rasa nasionalisme untuk tetap mempertahankan keutuhan 

negara. Setelah mengetahui pentingnya memiliki rasa nasionalisme untuk mem-

pertahankan keutuhan negara, diharapkan siswa mampu mengimplementasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya materi bela negara yang dapat 

diintegrasikan dengan nasionalisme, tetapi pokok bahasan globalisasi juga bisa 

digunakan untuk menanamkan nilai nasionalisme dalam pembelajaran. Salah satu 

contohnya yaitu Standar Kompetensi “Memahami dampak globalisasi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” dan Kompetensi Dasar “Men-

jelaskan pengertian dan pentingnya globalisasi bagi Indonesia”, dari materi tersebut 

siswa akan mengetahui pentingnya globalisasi bagi Indonesia, sehingga tidak 

menyalahgunakan masuk bebasnya budaya dari luar.      

Novel merupakan karya sastra yang memiliki fungsi sebagai penyampai pesan 

moral dan pembentuk karakter. Selain itu novel juga dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran dalam dunia pendidikan. Karena itu, guru PKn dapat menjadikan novel 

sebagai media pembelajaran, dengan membaca novel siswa akan lebih bisa meng-

hayati isi cerita dan mengikuti alur cerita, sehingga siswa dapat mengambil intisari 

yang terkandung di dalamnya. Guru PKn dalam memilih novel yang digunakan 

sebagai media pembelajaran harus selektif, terutama yang mengandung nilai 

nasionalisme, karena nilai nasionalisme sangat penting ditanamkan pada siswa 

sebagai generasi penerus bangsa. Tujuannya adalah agar siswa dapat menangkap nilai 
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nasionalisme yang terkandung dalam novel dan mampu mengimplementasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai nasionalisme salah satunya terdapat 

dalam novel Sebelas Patriot. Sehingga cukup penting penulis melakukan penelitian 

mengenai “Konstruksi Penanaman Nilai Nasionalisme pada Novel, Analisis Isi pada 

Novel Sebelas Patriot Karya Andrea Hirata untuk Pembelajaran Pendidikan Kewarga-

negaraan”. 

 

B. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penggambaran nilai nasionalisme yang diperankan para tokoh 

dalam novel Sebelas Patriot? 

2. Bagaimanakah konstruksi pendidikan nilai nasionalisme dalam novel Sebelas 

Patriot? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan penggambaran nilai nasionalisme yang diperankan para tokoh 

dalam novel Sebelas Patriot. 

2. Mendiskripsikan konstruksi pendidikan nilai nasionalisme dalam novel Sebelas 

Patriot. 
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D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai karya ilmiah maka hasil penelitian diharapkan memberi konstribusi 

mengenai konstruksi penanaman nilai nasionalisme dalam novel. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian 

selanjutnya yang relevan. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Mendorong guru berfikir kreatif untuk memanfaatkan berbagai sarana dalam 

menunjang proses pembelajaran yang dilakukan, salah satunya memanfaatkan 

novel. 

b. Memanfaatkan novel sebagai media pendidikan nilai, khususnya dalam 

penanaman nilai nasionalisme. 

c. Masukan bagi guru PKn untuk memanfaatkan novel sebagai media dalam 

proses pembelajaran penanaman nilai nasionalisme. 

d. Mendorong sekolah dan perpustakaan sekolah untuk memiliki dan menjadikan 

novel edukatif dalam mendukung proses pembelajaran, khususnya penanaman 

nilai-nilai nasionalisme. 

 

E. Daftar Istilah 

Penelitian ini mengenai konstruksi penanaman nilai nasionalisme pada novel, 

analisis isi pada novel Sebelas Patriot karya Andrea Hirata untuk pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh karena itu, peneliti perlu mengetahui definisi-
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definisi mengenai nilai, nasionalisme, novel, analisis isi, pembelajaran, dan Pen-

didikan Kewarganegaraan. 

1. Nilai, pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, 

bukan objek itu sendiri (Budiyono, 2007:69), atau keyakinan yang membuat 

seseorang bertindak atas dasar pilihannya (Allport dalam Mulyana, 2011:9). 

Dirumuskan pula sebagai patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam 

menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternatif (Kuperman dalam 

Mulyana, 2011:9). Jadi nilai merupakan sifat yang melekat pada suatu objek dan 

dapat dijadikan patokan normatif untuk bertindak atas dasar pilihannya. 

2. Nasionalisme, adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara (Renan dalam 

Hadisarjono, 2011), atau suatu persatuan perangai (karakter) yang timbul karena 

perasaan senasib (Bauar dalam Hadisarjono, 2011). Disebut pula sebagai suatu 

paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (nation) 

dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia 

(Subadi, 2010:55). Jadi nasionalisme adalah suatu kehendak untuk bersatu yang 

dimiliki oleh sekelompok manusia karena perasaan senasib dalam mempertahan-

kan kedaulatan sebuah negara. 

3. Novel, adalah sebuah karya fiksi yang tertulis dan naratif, biasanya dalam bentuk 

cerita (Mistamiroh, 2013), atau karangan prosa yang panjang mengandung 

rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan 

menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008:1079). 
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Jadi novel merupakan karya sastra yang mengandung cerita kehidupan seseorang 

dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. 

4. Analisis isi, atau content analysis pada dasarnya merupakan suatu teknik 

sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk 

mengobservasi dan menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari 

komunikator yang dipilih (Budd dalam Hadi dan Haryono, 2005:175). Disebut 

pula sebagai suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat 

ditiru (replicabel), dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya (Bungin, 

2011:163). Jadi analisis isi atau content analysis adalah teknik penelitian untuk 

menganalisis isi dan mengolah pesan. 

5. Pembelajaran, adalah proses, cara, menjadikan orang atau makhluk hidup belajar 

(Barizi, 2009:87), atau suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu 

kegiatan untuk membelajarkan peserta didik (Warsita dalam Dedi, 2013). 

Dirumuskan pula sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas Pasal 1 ayat 20 dalam Dedi, 2013). Jadi pembelajaran merupakan suatu 

cara untuk membuat peserta didik belajar. 

6. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah mata pelajaran yang memfokuskan 

pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-

hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, 

terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 

(BSNP, 2006:201), atau merupakan salah satu program pendidikan mata pelajaran 
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yang wajib dimuat dalam kurikulum di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan 

(Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 37 ayat (1) dan (2). Jadi Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran wajib yang dimuat dalam kurikulum di setiap jenjang pendidikan untuk 

membentuk warganegara yang mampu melaksanakan hak dan kewajibannya 

sebagai warganegara Indonesia. 

 


