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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Hal ini terlihat dari keberagaman

suku bangsa, ras, bahasa, agama, adat-istiadat, maupun lapisan sosial yang ada

dalam masyarakat. Heterogenitas dalam masyarakat memberikan warna tersendiri

dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Sebagai masyarakat majemuk, bangsa

Indonesia harus menghadapi realitas sosial dan masalah-masalah sosial lain yang

sangat kompleks. Dalam upaya membentuk dan menjaga keberagaman dalam

keserasian itu diperlukan berbagai upaya yang dapat membina sikap-sikap positif

yang saling menghormati, menghargai, mengakui eksistensi, dan kerja sama di

antara berbagai keanekaragaman tersebut.

Pembinaan sikap-sikap positif terhadap warga negara indonesia (WNI) bertujuan

agar masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran sosial budaya dan kesadaran

nasional yang mengandung arti upaya agar masyarakat Indonesia seluruhnya

memiliki keuletan dan ketangguhan untuk mempertahankan intregritas, identitas,

kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan untuk mencapai tujuan

nasional. Jika kesadaran nasional berdimensi kelangsungan hidup dan

pertumbuhan, maka kedudukan kesadaran sosial budaya yang sangat vital.

Kesadaran sosial budaya pada masyarakat setelah reformasi belum menampakan

perubahan positif yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh wawasan kebangsaan
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yang dimiliki masyarakat. Wawasan kebangsaan sangatlah penting sebagai

landasan kemajuan bangsa memasuki abad global. Globalisasi yang disertai

dengan revolusi di bidang ICT (information and communication technologi)

membawa pengaruh pada lunturnya nasionalisme di kalangan generasi muda.

Pendidikan merupakan satu usaha manusia dalam rangka mewujudkan cita-cita

agar dapat memiliki kemampuan yang lebih baik yang dibutuhkan dirinya maupun

masyarakat, bangsa, dan negara. Hal tersebut sesuai dengan pengertian pendidikan

yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20

Tahun 2003.

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara.” (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun
2003).

Pada dasarnya pendidikan merupakan kegiatan untuk mengembangkan potensi

yang dimiliki oleh seseorang dan memiliki tujuan untuk menjadikan manusia

dewasa yang berkualitas serta dapat mengabdikan dirinya kepada masyarakat

sehingga berguna bagi bangsa dan negara. Dalam kegiatan untuk mengembangkan

potensi yang dimiliki oleh seseorang harus dilakukan secara berencana, terarah,

sistematis agar mencapai suatu tujuan yang menghasilkan perubahan-perubahan

positif dalam diri peserta didik.

“Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia
Indonesia, yaitu manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas,
kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja , profesional , bertanggung
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jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani, maka dari itu
pendidikan nasional harus dapat menumbuhkan jiwa patriotik,
mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan,
kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap
menghargai jasa para pahlawan, dan berorientasi kepada masa depan”
(Sumarsono S. 2005 :5)

Pada dasarnya tujuan pendidikan nasional adalah pendidikan yang dapat

menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan

semangat kebangsaan dan memiliki kesadaran pada sejarah bangsa. Namun, pada

saat ini dunia pendidikan di Indonesia berhadapan dengan berbagai ragam

masalah. Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah  krisis nilai-nilai

nasionalisme dan patriotisme siswa.

Pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa banyak para generasi penerus bangsa

yang memiliki sikap cinta tanah air siswa masih rendah. Hal ini terlihat dari

perilaku para generasi bangsa khususnya para pelajar yang tidak khidmat dalam

mengikuti upacara bendera. Pada saat penghormatan umum kepada bendera

merah putih banyak siswa-siswi yang bersikap tidak sewajarnya, sikap berdiri dan

sikap hormat yang seenaknya saja serta mereka seakan-akan lupa untuk

mengenang jasa para pahlawan, perkelahian antar pelajar dan kurangnya rasa

mencintai siswa terhadap produk dari indonesia seperti pakaian batik, makanan,

produk-produk Indonesia dan budaya-budaya Indonesia.

Hal itu menunjukkan semakin memudarnya rasa cinta tanah air dan bangga

menjadi bangsa indonesia. Seharusnya yang dilakukan oleh seorang siswa dalam

sikap nasionalisme adalah dengan tidak membeda-bedakan teman dalam

pergaulan seperti perbedaan agama ras, suku dan budaya. Sedangkan sikap yang
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harus ditunjukan oleh seorang siswa dalam sikap patriotisme adalah dengan sikap

siswa membela bangsa dan negaranya  yang diwujudkan dengan sikap cinta tanah

air serta rasa persatuan dan kesatuan.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pembelajaran sejarah

sebenarnya memiliki makna yang strategis. Pembelajaran sejarah adalah suatu

proses untuk membantu  mengembangkan potensi dan  kepribadian  peserta didik

melalui pesan-pesan sejarah  agar menjadi warga bangsa yang arif dan

bermartabat. Hal ini juga diungkapkan oleh Sartono Kartodirdjo. Sartono

mengatakan bahwa:

“Tak perlu disangsikan lagi bahwa pengajaran sejarah memiliki tujuan
menanamkan kesadaran nasional, kesadaran nasional akan tumbuh melalui
perkembangan politik nasional dengan gerakan-gerakan partai politik yang
mempunyai tujuan nasional; memupuk patriotisme dengan lambang-
lambang nasional, seperti bendera, lagu kebangsaan, mata uang, dan
sebagainya. Sudah tentu sejarah nasional mempunyai fungsi penting dalam
soal perkembangan identitas nasional.” (Sartono dalam A. Atmadi,
2000:113)

Pernyataan Sartono di atas mempertegas bahwa pengajaran sejarah sangatlah

penting dalam pembangunan bangsa. Pengajaran sejarah berfungsi untuk

menanamkan kesadaran nasional serta memberi pengetahuan bahwa sejarah

sebagai kumpulan fakta sejarah serta bertujuan untuk membangkitkan kesadaran

sejarah anak didik. Mata pelajaran sejarah merupakan bagian-bagian ilmu sosial

yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam rangka menumbuhkan rasa

nasionalisme dan memupuk patriotisme, hal ini dikarenakan sejarah merupakan

kajian ilmu yang menjelaskan tentang peristiwa pada masa lampau yang disertai

dengan fakta-fakta yang jelas.
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Pelajaran sejarah di SMA adalah mata pelajaran yang mengkaji permasalahan dan

perkembangan masyarakat dari masa lampau sampai masa kini, baik di Indonesia

maupun di luar Indonesia. Sejarah pada hakikatnya adalah suatu peristiwa sejarah

dan perkembangan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek kehidupan

seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, keyakinan, dan oleh karena dalam

memahami sejarah haruslah dengan pendekatan multidimensional, sehingga

dalam pengembangan materi pokok dan uraian materi pokok untuk setiap

topik/pokok bahasan haruslah dilihat dari berbagai aspek. Berkaitan dengan Hal

ini Sartono mengungkapkan bahwa:

“Sejarahlah yang menjadi sumber inspirasi dan aspirasi generasi muda
dengan pengungkapan model-model tokoh sejarah pelbagai bidang. Maka
dari itu sejarah masih relevan untuk dipakai menjadi perbendaharaan suri-
tauladan, berkorban untuk tanah air, berdedikasi tinggi dalam pengabdian,
tanggung jawab sosial besar, kewajiban serta keterlibatan penuh dalam
hal-ihwal, bangsa dan tanah air, mengutamakan “kepentingan umum”, tak
kenal jerih payah dalam usaha untuk berprestasi, dan lain
sebagainya.”(Sartono, 1993:254).

Pernyataan Sartono menjelaskan bahwa pelajaran sejarah masih sangat relevan

sekali digunakan sebagai suri tauladan bagi siswa-siswi. Salah satunya terdapat

pada materi sejarah pergerakan nasional.Sejarah pergerakan nasional merupakan

materi yang memaparkan tentang bagaimana pemuda pada awal abad XX mampu

berjuang dengan jalur strategi yang berbeda dari masa sebelumnya. Heroisme

pergerakan nasional tumbuh dari pemuda-pemuda yang berlatar belakang

pendidikan. Pendidikan telah membuka mata dan fikiran mereka pada saat itu

bahwa perjuangan yang selama ini ada ternyata tidak pernah berhasil dikarenakan

masih bersifat kedaerahan.
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Makna sejarah nasional berbeda dengan perjuangan sebelumnya, selain karena

tidak lagi bersifat kedaerahan , proses pergerakan nasional tujuannya adalah

mencapai kemerdekaan indonesia, dijiwai oleh semangat persatuan dan kesatuan

hingga melahirkan momentum sejarah yang penting yaitu pertama kebangkitan

yang diawali oleh lahirnya Budi Utomo, tanggal 20 Mei 1908 telah membuka

kesadaran kepada rakyat Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai kehendak

dan hak-hak sebagai manusia merdeka. Kedua yaitu Sumpah Pemuda pada

tanggal 28 Oktober 1928 merupakan formalitas kongkrit dari kenyataan kesadaran

nasional terwujud nyata melalui kongres pemuda yang mengluarkan statmen satu

tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Ini sebagai bukti nyata peran pemuda yang

sangat besar. Ketiga adalah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai

klimaks total nilai pergerakan yang bersifat nasional. Pembacaan Teks Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia menjadi puncak penanaman patriotisme. Peristiwa ini

merupakan upaya membentuk kesadaran cinta tanah air remaja indonesia. Pada

materi sejarah kelas XII bagaimana siswa menyikapai kemerdekaan yang

diperoleh dengan susah payah

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan pembelajaran sejarah tentang

peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan

pemerintah Indonesia terhadap patriotisme siswa kelas XII IPS di SMA

Negeri 2 Buay Bahuga?

2. Sejauh mana taraf signifikansi pengaruh pembelajaran sejarah tentang

peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan
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pemerintah Indonesia terhadap patriotisme siswa kelas XII IPS di SMA

Negeri 2 Buay Bahuga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan pembelajaran

sejarah tentang peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan

pembentukan pemerintah Indonesia terhadap patriotisme siswa kelas XII

IPS di SMA Negeri 2 Buay Bahuga.

2. Untuk mengetahui sejauh mana taraf pengaruh pembelajaran sejarah

tentang peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan

pemerintah Indonesia terhadap patriotisme siswa kelas XII IPS di SMA

Negeri 2 Buay Bahuga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-

konsep dalam ilmu pendidikan khususnya Mata Pelajaran Sejarah yang

mengkaji tentang Patriotisme dan cinta tanah air.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi guru, dapat memberikan masukan agar para guru dapat lebih

intensif lagi dalam melakukan pembinaan kepada siswa khususnya

dalam hal pembinaan sikap patriotisme siswa.
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b. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada siswa agar

mengaplikasikan sikap patriotisme dalam kehidupan, sehingga siswa

mampu menjadi pribadi yang lebih mencintai tanah airnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1) Ruang lingkup ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan

2) Ruang lingkup subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS di SMA Negeri 2

Buay Bahuga.

3) Ruang lingkup objek

Objek penelitian adalah materi sejarah kelas XII IPS.

4) Ruang lingkup wilayah

Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Buay Bahuga

Kabupaten Way Kanan.

5) Ruang lingkup waktu

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013-2014
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