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PENGUATAN KARAKTER SEMANGAT KEBANGSAAN DAN CINTA 

TANAH AIR MELALUI LAGU INDONESIA RAYA 3 STANZA DI MIM 

GONILAN KARTASURA 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan Penguatan Karakter cinta tanah 

air dan semangat kebangsaan oleh guru ke siswa melalui lagu Indonesia Raya 3 

stanza di MIM Gonilan Kartasura, 2) Mendeskripsikan hambatan Guru dalam 

penguatkan karakter cinta tanah air dan semangat kebangsaan melalui lagu Indonesia 

Raya 3 Stanza kepada siswa MIM Gonila Kartasura, 3) Mendeskripsikan solusi Guru 

dalam Mengatasi hambatan dalam penguatan karakter cinta tanah air dan semangat 

kebangsaan melalui lagu Indonesia Raya 3 stanza di MIM Gonilan Kartasura. Jenis 

penelitian yang di gunakan adalah kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini adalah 

Kepala sekolah, guru dan siswa, teknik pengumpulan data menggunakan observasi 

wawancara dan dokumentasi dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber 

dan waktu. Data dianalisi melalui langkah-langkah reduksi, penyajian data dan 

ferifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) karakter semangat kebangsaan 

sudah di terapkan salah satunya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Karakter 

cinta tanah air sudah diterapakan salah satu contohnya memasang gambar pahlawan, 

2) hambatan yang terdapat dalam implementasikan karakter semangat kebangsaan

dan cinta tanah air melalui lagu Indoneisa Raya 3 Stanza di MIM Gonilan adalah 

siswa banyak yang belum hafal lagu Indonesia Raya 3 Stanza 3) hambatan tersebut 

dapat di selesaikan dengan solusi yang diberikan oleh kepala sekolah dan guru agar 

pendidikan karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air dapat tercapai 

sebagaimana mestinya. 

Kata kunci: karakter, semangat kebangsaan, cinta tanah air, lagu Indoneisa raya 3 

Stanza 

Abstract 
The purposes of this research are 1) to describe character Strengthening of homeland 
love and national spirit by teacher to student through 2 stanzas of Indonesia Raya 
song in MIM Gonilan Kartasura, 2) to describe teacher’s obstacles in Strengthening 
the characters of homeland love and national spirit to student through 3 stanza’s of 
Indonesia Raya Song in MIM gonilan Kartasura 3) to describe teacher’s problem 
solving in Strengthening the characters of homeland love and national spirit through 
3 stanzas of Indonesia Raya song in MIM Gonilan Kartasura. This research is 
qualitative research. The interviewees in this research are principal, teacher and 
student. Techniwues of collecting data are observation, interview and documentation 
and to ensure the validity of data the researcher uses triangulation of source and tima. 
The data is analysed through some processes namely reduction, presentation and 
verivication. The conclusions of this research are 1) the character of national spirit is 
already applied through hanging hero’s picture, 2) the obstacle in character 
Strengthening of national spirit and homeland love through 3 stanzas of Indoneisa 
Raya song in many students still do not memorize this song, 3) this 
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obstacle can be solved by the principal and teacher so that the character education 
of national spirit and homeland love can be achived as it should be. 

Keywords: character, national spirit, homeland love, 3 stanzas Indonesia Raya song. 

1. PENDAHULUAN

Generasi muda adalah harapan bangsa, penerus cita-cita perjuangan kemerdekaan

di masa depan, yang akan menjadi generasi emas pelanjut pembangunan Negara

indonesia sehingga dapat di katakan bahwa “nasib suatu bangsa terletak pada

generasi mudanya”. Nasib masa depan  bangsa Indonesia berada di tangan

generasi muda yang mempunyai kekuatan karakter, moral, dan semangat juang

yang tinggi.

Pendidikan karakter menjadi sebuah jalan keluar bagi proses perbaikan 

dalam masyarakat kita. Situasi sosial yang ada menjadi alasan utama agar 

pendidikan karakter segera dilaksanakan dalam lembaga pendidikan kita 

(Koesomea, 2011: 116). Penyelengaraan pendidikan karakter menjadi satu hal 

yang mutlak dilakukan di jenjang pendidikan karena Pendidikan karakter bisa 

menjadi salah satu sarana penyembuhan penyakit sosial dan tanpa karakter pula 

seseorang dengan mudah melakukan sesuatu apapun yang dapat menyakiti atau 

menyengsarakan orang lain serta juga perlu membentuk karakter untuk dapat 

mengelola diri dari hal-hal negatif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

menetapkan 18 Nilai Karakter  yaitu 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, tanggung jawab (Wibowo 2012:18) 

nilai karakter tersebut diharapkan dapat terintegrasi di semua jenjang pendidikan 

dan di semua mata pelajaran.  

Semangat kebangsaan dan cinta tanah air merupakan karakter yang 

terdapat dalam 18 nilai karakter oleh kemendikbud. Semangat kebangsaan 

didefinisikan sebagai Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan 

kelompoknya dan Rasa cinta tanah air dapat didefinisikan cara berfikir, bersikap, 

dan berbuat yang menunjukan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang 
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tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik 

bangsa (wibowo, 2012: 43). Semangat kebangsaan dan cinta tanah air harus di 

tumbuh kembangkan dalam jiwa setiap individu yang menjadi warga dari sebuah 

Negara agar tujuan nasional bersama dapat tercapai. Tujuan pendidikan nasional 

mengarah pada pengembangan berbagai karakter manusia Indonsia, walaupun 

dalam penyelenggaraannya masih jauh dari apa yang dimaksudkan dalam UU. 

Secara singkat pendididkan nasional seharusnya pendidikan karkter bukan hanya 

pendidikan akademik semata (Kusuma,dkk 2011: 8). Beberapa bentuk ekspresi 

semangat kebangsaan dan cinta tanah air untuk membangun Negara dapat 

dicurahkan pada musik melalui lagu-lagu kebangsaan. 

Pada masa kemerdekaan sebagian besar lagu lagu perjuangan di ciptakan 

oleh para guru dan cendekiawan yang bertujuan untuk memberi semangat kepada 

para pahlawan guna untuk merebut kemerdekaan. Perkembangan musik nasional 

diakui oleh bangsa Indonesia pada sumpah pemuda dan sekaligus 

dikumandangkannya lagu Indonesia raya yang di ciptakan oleh W.R Supratman 

sebagai simbol persatuan pembentuk bangsa Indonesia. 

Permasalahan yang dihadapi sekarang makna yang terkandung dalam 

nilai-nilai semangat kebangsaan dan cinta tanah air mengalami pasang surut 

perubahan akibat pengaruh globalisasi dengan ditandai beberapa warga dan anak-

anak Indonesia yang tidak lagi mau peduli, mengetahui ataupun memahami unsur 

identitas Negara Indonesia dimana salah satu unsurnya adalah unsur Instrumental 

yaitu terdapat lagu nasional.  

Kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) pada bulan 

Agustus mengeluarkan peraturan yang mewajibkan siswa di sekolah 

menyanyikan lagu Indonesia Raya secara utuh alias 3 stanza. Kebijakan tersebut 

di wajibkan karena pemerintah ingin mengaktifkan kembali Peraturan 

Pemerintah No 44 Tahun 1958 tentang Indonesia Raya 3 Stanza yang di 

cipatakan oleh WR Supratman dan juga bapak Muhadjir Effendy menginginkan 

dengan adanya pengenalan kembali versi lengkap lagu kebangsaan siswa dapat 

menanamkan karakter Nasionalisme (CNN Indonesia, 2017) 
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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan Penguatan Karakter 

cinta tanah air dan semangat kebangsaan oleh guru ke siswa melalui lagu 

Indonesia Raya 3 stanza di MIM Gonilan Kartasura, 2) Mendeskripsikan 

hambatan Guru dalam penguatan karakter cinta tanah air dan semangat 

kebangsaan melalui lagu Indonesia Raya 3 Stanza kepada siswa MIM Gonila 

Kartasura, 3) Mendeskripsikan solusi Guru dalam Mengatasi hambatan dalam 

penguatan karakter cinta tanah air dan semangat kebangsaan melalui lagu 

Indonesia Raya 3 stanza di MIM Gonilan Kartasura.  

2. METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif

adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab

persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini, baik

tentang fenomena dalam variabel tunggal maupun korelasi dan atau perbandingan

berbagai variabel” (Arifin, 2011: 54). Desain penelitian yang digunakan adalah

desain fenomenologi yaitu lebih menikmati gejala apa adanya, membiarkan objek

sebagai subyek dan  penelitian tidak terlalu menafsirkan apa adanya ( Ahmad

Dkk 2013: 181)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik, observasi, wawancara dan dokumentasi yang disampaikan kepada 

responden yaitu Kepala sekolah, Guru dan Siswa kemudian data yang didapatkan 

diolah menggunakan Teknik analisis selama di lapangan model Miles dan 

Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangluasi teknik dan 

sumber guna memperoleh data yang diperlukan dengan menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan 

dokumentasi secara serempak untuk mendapatkan sumber data yang sama. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana Penguatan Karakter cinta tanah air dan semangat kebangsaan oleh

guru ke siswa melalui lagu Indonesia raya 3 Stanza di MIM Gonilan 

Kartasura? 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara di MIM Gonilan Kartasura dapat 

diketahui bahwa didalam mengimplementasi karakter semangat kebangsaan 

melalui lagu Indonesia Raya 3 Stanza tidak dilakukan secara instan terdapat 

tahapan-tahapan dalam menguatkannya. Dalam menguatkan karakter 

semangat kebangsaan melalui lagu Indonesia Raya 3 stanza guru sudah 

berusaha untuk mengenalkan kepada siswa lagu Indonesia Raya 3 Stanza, 

hafal lagu wajib nasional, dan menerapkan kedisiplinan kepada siswa serta 

melaksanakan Upacara. 

Hasil penelitian di atas sejalan dengan teori Daryanto (2013: 147) dan  

Kisi Kisi semangat kebangsaan untuk kelas 4-6 SD: (1)Turut serta dalam 

Upacara hari pahlawan dan proklamasi. (2) Menyanyikan lagu Indonesia raya 

dan lagu-lagu wajib. (3) Menyanyikan lagu-lagu perjuangan. (4) Menyukai 

berbagai upacara adat di nusantara. 

Melalui Misi MIM Gonilan Kartasura, Karakter yang diinginkan yaitu 

Mengembangkan semangat kebangsaan dengan cara memupuk dan 

menumbuhkan cinta dan bangga terhadap tanah air. Tidak hanya didalam 

misi sekolah, di dalam pembelajaran di kelas masing-masing guru 

menerapkan karakter yang diinginkan oleh guru itu sendiri, seperti hasil 

wawancara dengan Anas wali kelas VI “menyampaikan karakter melalui 

pembelajaran di kelas, seperti pada saat memberikan contoh di kehidupan 

sehari-hari, menyimpulkan, ketika selesai sholat dhuha”. Dan juga seperti 

yang dikatakan oleh kepala sekolah “saya harapkan dari guru sendiri dalam 

mengajar dapat menyampaikan karakter dengan cara guru masing-masing 

tapi saya harapkan siswa mempunyai ke 18 karakter”. Berdasarkan Observasi 

hal ini dapat terlihat ketika guru sedang melakukan pembelajaran di kelas. 

Penguatan karakter semangat kebangsaan melalui lagu Indonesia Raya 

3 Stanza di MIM Gonilan Kartasura, dapat terlihat dari selalu melaksanakan 
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Upacara- upacara hari Nasional seperti hari Pendidikan Nasional, hari 

pahlawan. Menghafalkan dan menghayati lagu-lagu wajib Nasional. 

Hal ini dapat dilihat juga seperti pada penelitian yang dilakukan oleh 

Wisnu Mintargo (2014: 251), Didalam pendidikan karakter ada kewajiban 

untuk menghayati lagu-lagu perjuangan karena lagu tersebut di ciptakan oleh 

komponis Indonesia yang hidup dimasa penajajahan.  

Penguatan karakter semangat kebangsaan dan melalui lagu Indonesia 

Raya 3 Stanza di MIM Gonilan Kartasura, terbukti melalui observasi juga 

yaitu ketika siswa merasa senang dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 

Stanza,dan di sekolah selalu memasang bendera merah putih.  

Dalam menguatkan karakter Cinta Tanah Air data yang diperoleh dari 

hasil wawancara di MIM Gonilan Kartasura dapat diketahui bahwa didalam 

penguatan karakter cinta tanah air melalui lagu Indonesia Raya 3 Stanza, 

hasil penelitian menunjukan bahwa di setiap kelas terdapat gambar presiden 

dan wakil presiden, gambar burung garuda, gambar pahlawan, peta di 

Indonesia, mengenalkan rela berkorban dengan infak jumat, membudayakan 

antri, menabung, membuang sampah pada tempatnya. 

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Wibowo (2012: 

102)  Kisi- Kisi Cinta Tanah Air di dalam Kelas: (1)Memajang foto presiden 

dan wakil presiden, bendera Negara, lambang Negara, peta Indonesia, gambar 

kehidupan masyarakat fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa. (2) 

Menyediakan Informasi (dari sumber cetak,elektronik) tentang kekayaan 

alam dan budaya Indonesia. (3) Menggunakan produk buatan dalam negeri 

Karakter yang disampaikan oleh Guru MIM Gonilan sejalan dengan 

pendapat Widiatmoko (2016: 26) penanaman karakter nasionalisme di 

sekolah merupakan salah satu wujud nyata yang dapat ditunjukan dengan 

mengenang perjuangan para pahlawan, mengisi kemerdekaan yang sudah kita 

peroleh dan mengenang perjuangan para pahlawan lewat upacara bendera. 

Hasil penelitian juga di perkuat dnegan hasil dokumentasi yang 

menyatakan bahwa di setiap kelas terdapat gambar presiden dan wakil 

presiden, gambar pahlawan dan peta Indonesia (Lampiran 12 Hal 121-124) 
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3.2 Hambatan Guru dalam menguatkan karakter cinta tanah air dan semangat 

kebangsaan melalui lagu Indonesia raya 3 Stanza kepada siswa MIM Gonila 

Kartasura. 

Dalam melaksanakan penguatan karakter semangat kebangsaan dan cinta 

tanah air melalui lagu Indonesia raya 3 Stanza memiliki kendala tertentu. 

Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu kendala pada saat 

kegiatan pembelajaran dan di luar pembelajaran. Didalam pebelajaran yaitu 

Guru tidak memberikan pengajaran khusus untuk menghafal lagu Indonesia 

Raya 3 Stanza. Dan diluar pembelajaran yaitu Kurang disiplinnya siswa 

dalam pelaksanaan Upacara, seperti masih mengobrol dengan teman, sering 

menurunkan tangan ketika hormat pada bendera merah putih, terdapat siswa 

dan guru yang belum hafal lagu Indonesia Raya 3 stanza. 

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Supranoto (2015: 48) dalam 

proses pembelajaran di kelas guru sebaiknya selalu menanamkan karakter 

siswa yang terintegrasi dalam mata pelajaran, memberikan keteladanan 

karakter kepada siswa melalui sikap guru, dalam proses pembelajaran dikelas 

guru menilai siswa tidak hanya pada ranah kognitif saja, tetapi menilai afektif 

dan psikomotornya. 

3.3 Solusi Guru dalam Mengatasi hambatan dalam penguatan karakter cinta tanah 

air dan semangat kebangsaan melalui lagu Indonesia raya 3 stanza di MIM 

Gonilan Kartasura 

Suatu hambatan atau masalah yang terjadi akan selalu terselesaikan jika 

dilaksanakan secara sungguh-sungguh, seperti yang dilakukan oleh Guru 

MIM Gonilan yaitu dengan cara siswa menghafal yaitu dengan cara di 

perdengarkan secara terus-menerus di ulang- ulang dan didengar sampai 

mengerti Cara tersebut dapat membuat siswa mengingat lirik lagu yang 

berbeda-beda di setiap baitunya, karena nada dari lagu Indonesia Raya 3 

stanza sama seperti saat menyanyikan lagu stanza. 

Selain itu guru juga menggunakan cara lain yaitu dengan 

menempelkan lirik lagu Indonesia Raya 3 Stanza di mading sekolah dan di 

Mading kelas. Tetapi awal mula diterapkannya lagu Indonesia Raya 3 Stanza 



11 

terdapat guru yang mengajarkan atau menuliskan di papan tulis kemudian 

dinyanyikan secara bersama-sama.  

Dari pemaparan diatas bahwa di MIM Gonilan Kartasura sudah 

menguatkan karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air melalui lagu 

Indonesia Raya 3 Stanza, meskipun dalam penerapannya masih terdapat 

sedikit kendala tetapi guru mempunyai trik tersendiri untuk menyelesaikan 

kendala tersebut dan meminimalisir terdapat kendala agar penguatan karakter 

semangat kebangsaan dan cinta tanah air melalui lagu Indonesia Raya 3 

Stanza dapat berjalan dengan baik. 

Sesuai dengan pendapat Supranoto (2015: 48) Pendidikan karakter 

tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada 

peserta didik, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan 

(habituation) tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu 

merasakan, dan mau melakukan yang baik. Jadi, pendidikan karakter 

membawa misi yang sama dengan pendidikan akhlak atau pendidikan moral. 

4. PENUTUP

Penguatan karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air melalui lagu

Indonesia Raya 3 Stanza. Semangat kebangsaan Siswa yang merasa senang

dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza, Memahami makna lagu

Indonesia Raya 3 Stanza, Mengikuti upacara dengan khitmah, Melaksanakan

upacara- upacara Nasional, dan dapat menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk

cinta Tanah Air Di setiap kelas terdapat gambar presiden dan wakil presiden,

gambar burung garuda, gambar pahlawan, peta di Indonesia, mengenalkan rela

berkorban dengan infak jumat, membudayakan antri, menabung, membuang

sampah pada tempatnya.

Hambatan Guru dalam menguatkan karakter cinta tanah air dan semangat 

kebangsaan melalui lagu Indonesia raya 3 Stanza kepada siswa MIM Gonilan 

Kartasura Kurang disiplinnya siswa dalam pelaksanaan Upacara, seperti masih 

mengobrol dengan teman, sering menurunkan tangan ketika hormat pada bendera 
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merah putih, Masih banyak siswa yang belum hafal lagu Indonesia Raya 3 

stanza. 

Solusi Guru dalam Mengatasi hambatan dalam menguatkan karakter cinta 

tanah air dan semangat kebangsaan melalui lagu Indonesia raya 3 stanza di MIM 

Gonilan Kartasura Guru menegur atau  mengingatkan siswa ketika siswa ramai 

dan tidak hormat pada saat pengibaran bendera, Guru menempelkan lirik lagu 

Indonesia Raya 3 Stanza di Mading sekolah, di mading setiap kelas dan di 

perdengarkan secara terus menerus. Implementasi karakter semangat kebangsaan 

dan cinta tanah air melalui lagu Indonesia Raya 3 Stanza yang telah tercapai baik, 

guru bisa lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya dalam proses 

implementasi tersebut.  

Untuk kepala sekolah agar Selalu mendukung kebijakan yang 

dilaksanakan oleh KEMENDIKBUD dalam memajukan pendidikan di Indonesia 

salah satunya melalui lagu Indonesia Raya 3 Stanza.  

Peneliti selanjutnya dapat memperjelas dalam hal yang berhubungan 

dengan implementasi Karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air melalui 

lagu Indonesia Raya 3 Stanza. 
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