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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pembelajaran Sejarah

Pembelajaran sejarah adalah dua konsep kata yang memiliki arti khusus secara

masing-masing. Secara umum pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya

mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan

sekolah. Menurut Hamalik “pembelajaran merupakan upaya mengorganisasi

lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik dengan

memberikan bimbingan dan menyediakan berbagai kesempatan yang dapat

mendorong siswa belajar untuk memperoleh pengalaman sesuai dengan tujuan

pembelajaran”(Hamalik, 2010:61).

Sedangkan menurut Isjoni “Pembelajaran merupakan interaksi terus-menerus

yang dilakukan individu dengan lingkungannya, dimana lingkungan tersebut

mengalami perubahan, dengan adanya interaksi dengan lingkungan, maka fungsi

intelektul semakin berkembang”(Isjoni, 2007:12). Berdasarkan pendapat dari para

ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan kegiatan yang

dilakukan guru untuk membelajarkan siswa secara aktif yang menekankan pada

penyediaan sumber belajar.
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Perkataan Sejarah mempunyai arti yang sama dengan kata history (inggris),

Geschitche (jerman) dan geschiedenis (belanda) semuanya mengandung arti yang

sama ialah cerita tentang peristiwa dan kejadian masa lampau. (Hugiono

Poerwantana, 1986:1)

Sedangkan menurut Moedjanto “Sejarah dapat bermakna sebagai peristiwa yang

pernah berlangsung, kisah yang pernah terjadi, dan ilmu yang mempelajari

peristiwa sehingga dihasilkan kisah.” (Moedjanto dalam Atmadi, 2000:93).

Pendapat lain tentang sejarah dikemukakan oleh W.J.S Poerwadarminta, Ia

mengutarakan 3 pengertian sejarah, yaitu: “....(a) Sejarah adalah kesustraan lama,

silsilah, dan asal-usul. (b) Sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar

terjadi pada masa lampau. (c) Sejarah adalah ilmu  tentang masa lampau.”

( Poerwadarminta dalam Hugiono Poerwantana, 1986:1).

Berdasarkan pendapat diatas dapat didimpulkan bahwa pembelajaran sejarah

merupakan proses pembelajaran tentang peristiwa atau kejadian pada masa lalu

yang disusun secara objektif dan sistematis yang merupakan suatu kombinasi

unsur manusiawi,material, fasilitas dan perlengkapan yang dimiliki oleh guru

untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kurikulum demi memupuk pemahaman

tentang sejarah negaranya atau pengetahuan tentang sejarah lainnya.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang

Standar Isi, materi pendidikan sejarah memiliki kekuatan sebagai berikut:

“….. a. Mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan,
patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang
mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik; b.
Memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk
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peradaban bangsa Indonesia. Materi tersebut merupakan bahan pendidikan
yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa
Indonesia di masa depan; c. Menanamkan kesadaran persatuan dan
persaudaraan serta solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam
menghadapi ancaman disintegrasi bangsa; d. Sarat dengan ajaran moral
dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensi yang
dihadapi dalam kehidupan sehari-hari; e. Berguna untuk menanamkan dan
mengembangkan sikap bertanggung jawab dalam memelihara
keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.” (Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006)

Materi karakter yang dinyatakan dalam Peraturan Mendiknas di atas, pendidikan

sejarah, baik sebagai bagian dari pendidikan IPS maupun sebagai mata pelajaran

mandiri merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki potensi besar dalam

mengembangkan pendidikan karakter. Materi pendidikan sejarah mampu

mengembangkan potensi peserta didik untuk mengenal nilai-nilai bangsa yang

diperjuangkan pada masa lalu, dipertahankan dan disesuaikan untuk kehidupan

masa kini, dan dikembangkan lebih lanjut untuk kehidupan masa depan. Bangsa

Indonesia masa kini beserta seluruh nilai dan kehidupan yang terjadi adalah hasil

perjuangan bangsa pada masa lalu dan akan menjadi modal untuk perjuangan

kehidupan pada masa mendatang.

2. Konsep Materi Peristiwa Sekitar Proklamasi dan Pembentukan
Pemerintahan Indonesia.

Untuk memperjelas materi pembelajaran sejarah di Kelas XII IPS SMA sebagai

berikut : ada beberapa peristiwa sejarah menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17

Agustus 1945 :

1. Pertemuan di Dalat

Pada tanggal 12 Agustus 1945 tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu Dr. Radjiman

Wedyoningrat, Ir. Sukarno, dan Drs Mohammad Hatta memenuhi undangan
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Jenderal Terauchi di Dalat (Veitnam Selatan). Dalam pertemuan itu, Jendral

Terauchi mengatakan pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan

kemerdekaan kepada Indonesia. Keputusan itu diambil setelah Amerika Serikat

menjatuhkan bom atom di Jepang. Bom atom pertama dijatuhkan di kota

Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945.Akibatnya Jepang menyatakan menyerah

tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945.

2. Berita kekalahan Jepang

Berita tentang kekalahan itu sangat dirahasiakan oleh Jepang. Semua radio disegel

oleh pemerintah Jepang. Namun demikian, ada juga tokoh-tokoh para

penggerakan yang dengan sembunyi-sembunyi mendengar berita tentang

kekalahan Jepang tersebut. Diantaranya adalah Sutan Syahrir. Pada tanggal 14

Agustus 1945 sore, Sutan Syahrir sudah menunggu kedatangan Mohammad Hatta

dari Dalat. Syahrir mendesak agar proklamasi kemerdekaan dilakukan PPKI. Pada

tanggal 15 Agustus 1945 sore, para pemuda kembali menemui Bung Hatta dan

mendesak agar beliau jangan menyetujui proklamasi dihadapan PPKI, karena

menurut mereka hal itu berbau Jepang. Malamnya sekitar pukul 20.00, golongan

muda revolusioner mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi

di Pegangsaan Timur. Keputusan rapat pada tanggal 15 Agustus 1945 sore,

disampaikan oleh Wikana dan Darwis kepada Sukarno. Utusan golongan muda

mengancam akan terjadi pertumpahan darah jika tuntutan golongan muda tidak

dilaksanakan. Hal itu menimbulkan suasana ketegangan. Sukarno marah

mendengar ancaman itu. Peristiwa menegangkan itu disaksikan oleh golongan tua.

Seperti Mohammad Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Perlunya melakukan
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proklamasi kemerdekaan dalam rapat PPKI untuk menghindari pertumpahan

darah.

3. Peristiwa Rengasdengklok

Setelah mengetahui pendirian golongan tua, golongan muda mengadakan rapat di

Asrama Baperpi, Cikni 71, Jakarta. Rapat dihadiri mereka yang mengikuti rapat di

Pengangsaan Timur, juga dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, dr. Muwardi, dan

Sodancho Singgih. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Sukarno dan

Hatta ke luar kota. Tempat yang dipilih adalah Rengasdengklok. Tujuan

penculikan itu adalah menghindari kecurigaan dan tindakan yang dapat diambil

oleh tentara Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Sukarno-Hatta dibawa ke

Rengasdengklok. Selain untuk menjauhkan Sukarno- Hatta dari pengaruh Jepang,

para pemuda bermaksud memaksa mereka agar segera memproklamasi

kemerdekaan lepas dari segala sesuatu yang berkaitan dengan Jepang.

Berdasarkan kesepakatan itu, Jusuf Kunto, dari pihak pemuda mengantar Ahmad

Subarjo ke Rengasdengklok pada hari itu juga. Mereka akan menjemput Sukarno-

Hatta. Semula para pemuda tidak mau melepas Sukarno-Hatta. Ahmad Subarjo

memberi jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal

17 Agustus 1945 keesokan harinya selambatlambatnya pukul 12.00. Bila hal

tersebut tidak terjadi Subarjo rela mempetaruhkan nyawanya. Dengan jaminan itu,

komandan kompi Peta setempat. Cundanco Subeno, bersedia melepaskan

Sukarno-Hatta kembali ke Jakarta.
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4. Perumusan Teks Proklamasi

Sukarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan ImamBonjol Ditempat

m inilah naskah proklamsi dirumuskan parapemuka hadir berkumpul dalam dua

ruangan, ruang makan dan serambi depan.Perumusan teks proklamasi dilakukan

didalam ruang makan oleh Sukarno, Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo. Sukarno

menulis rumusan proklamasi tersebut. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut

dibacakan dihadapan tokoh-tokoh peserta rapat. Setelah terjadi kesepepakatan

bersama, teks proklamasi yang sudah diketik ditandatangani Oleh Ir. Sukarno dan

Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah itulah yang dikenal sebagai

naskah autentik. Timbul persoalan tentang cara mengumumkan proklamasi.

Sukarni mengatakan bahwa rakyat di sekitar Jakarta telah diberi tahu untuk datang

berbondong-bondong ke lapangan Ikada pada tanggal 17 Agustus. Di sana mereka

akan mendengarkan proklamsi kemerdekaan. Bung karno menolak cara tersebut.

Akhirnya, disepakati proklamasi kemerdekaan dilakukan di kediaman Sukarno di

Jalan Pengangsaan Timur 56, pukul 10.00. Setelah itu , para tokoh bangsa yang

hadir, keluar dari rumah Laksamana Maeda dan pulang ke rumah masing-masing.

Sebelum semua pulang Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada

pers dan kantor berita terutama B.M Diah untuk memperbanyak teks proklamasi

dan menyiarkannya ke seluruh dunia.

5. Detik-detik Proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi banyak orang berkumpul di kediaman

Sukarno. Mereka adalah rakyat dan para pemuda . Sekitar pukul 10.00., Ir.

Sukarno didampingi Drs.Mohammad Hatta memproklamasi kemerdekaan
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Indonesia. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, upacara dilanjutkan dengan

pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran Bendera Merah Putih dilakukan oleh

S.Suhud dan Cundanco Latif, sering diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera Merah

Putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati Sukarno.

Pada saat Sang Saka Merah Putih dikibarkan, tanpa ada yang memberi aba-aba,

para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah pengibaran Bendera

Merah Putih, Wali kota Suwiryo dan dr. Mawardi memberikan sambutan.

Kemudian mereka yang hadir saling bertukar pikiran sebentar lalu pulang ke

rumah masing-masing. Peristiwa yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia ini

berlangsugng sekitar satu jam. Meski sangat sederhana, namun upacara itu

dilakukan penuh kehikmatan. Peristiwa itu membawa  perubahan yang luar biasa

dalam kehidupan

6. Tokoh - tokoh Penting dalam Peristiwa Proklamasi Indonesia

Beberapa tokoh penting yang berperan dalam pristiwa proklamasi :

a. Ir. Sukarno(1901-1970)

Peran Bung karno yang sangat menonjol adalah bersama Bung Hatta bertinda

sebagai Proklamator. Bung Karnolah yang akhirnya dengan penuh keberanian dan

kekidmatan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus

1945.

b. Drs. Mohammad Hatta

Peran Drs. Mohammad Hatta dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan sangat

penting.Bung Hatta adalah salah seorang perumus naskah Proklamasi. Bersama

Bung Karno, Bung Hatta bertindak sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia.
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Selain menandatangani naskah Proklamasi, beliau mendampingi Bung Karno

memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta juga sangat berjasa atas

perubahan beberapa kata dalam Piagam Jakarta. Sebagai pemimpin bangsa beliau

menerima aspirasi seluruh rakyat Indonesia.

c. Ahmad Subarjo

Ahmad Subarjo adalah Penasihat PPKI. Beliau menjadi penengah golongan muda

dan kedua pemimpin nasional. Peran penting lain Subarjo adalah turut

merumuskan naskah Proklamasi Kemerdekaan. Bersama Bung Karno dan Bung

Hatta, Beliau merumuskan naskah Proklamsi di rumah Laksamana Maeda.

d. Ibu Fatmawati

Sebagai istri pemimpin Bangsa Indonesia, Fatmawati turut mendampingi Bung

Karno. Ibu Fatmawati dikenal sebagai tokoh wanita yang dekat dengan rakyat

Indonesia yang sedang memperjuangkan kemerdekaan.Jasa Ibu Fatmawati sangat

menonjol dalam peristiwa Proklamasi. Beliau menjahit Bendera Pustaka ini pada

bulan Oktober 1944. Bendera ini dikibarkan setelah Bung Karno membaca

Proklamasi.

e. Sutan Syahrir

Beliau adalah tokoh politik pejuang kemerdekaan, dan perdana menteri pertama

RI.

Syahrir dilahirkan di Bukit Tinggi. Beliau salah satu tokoh yang berani

mengambil resiko mencari berita mendengarkan berita radio. Syahrir adalah salah

satu tokoh yang awal mengetahui berita Jepang menyerah kepada Sekutu. Beliau

mendesak Sukarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di

luar rapat.
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f. Laksamana Takasi Maeda

Laksamana Maeda adalah seorang perwira penghubung Jepang. Beliau

mendukung

gerakan kemerdekaan Indonesia.Beliau menjamin keselamatan perencanaan

proklamasi. Perumusan teks Proklamasi dilakukan di rumah beliau. Karena

dukungannya terhadap persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau

ditangkap oleh Sekutu dan dipenjarakan di Gang Tengah.

3. Konsep Sikap

Sikap atau dalam pengertian Bahasa Inggris attitude menurut Purwanto “sikap

adalah suatu kecenderungan seseorang untuk bertindak berkenaan dengan objek

tertentu” (Purwanto, 1994:141). Pengertian ini menunjukkan bahwa rangsangan

atau stimulus sangat menentukan untuk bangkitnya suatu motif. Sedangkan

menurut Notoatmodjo “Sikap adalah merupakan reaksi atau respon yang masih

tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap secara nyata

menunjukan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang

dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu reaksi yang bersifat emosional

terhadap stimulus sosial” (Notoatmodjo, 2003:18)

Sedangkan menurut Widiyatun “ sikap adalah keadaan mental dan syaraf kesiapan

,yang diau melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah

terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaian dengannya”

(Widiyatun, 1999:218). Berdasarkan dari pendapat para ahli  tersebut di atas maka

dapat disimpulkan bahwa sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang

menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan
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tertentu di dalam menanggapi obyek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya.

Selain itu sikap juga memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya positif atau

negatif terhadap obyek atau situasi.

4. Konsep Patriotisme

Patriotisme berasal dari kata Patriot, yang artinya adalah pecinta dan pembela

tanah air. Sedangkan Patriotisme maksudnya adalah semangat cinta tanah air.

Pengertian Patriotisme adalah sikap untuk selalu mencintai atau membela tanah

air, seorang pejuang sejati, pejuang bangsa yang mempunyai semangat, sikap dan

perilaku cinta tanah air, dimana ia rela mengorbankan segala-galanya termasuk

jiwanya demi kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran tanah air. Pada tanggal 17

Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan ke seluruh dunia.

Bangsa Indonesia dan seluruh tanah air merdeka, sebagai warga negara kita harus

bangga menjadi bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Sikap bangga dan

mencintai bangsa disebut juga patriotisme. Hal ini senada dengan ungkapan

Kabul, yang mengatakan bahwa : “Patriotisme yang dalam bahasa Indonesia

disebut sebagai sifat kepahlawanan adalah merupakan salah satu bagian dari sikap

kejuangan” (Kabul Budiyono, 2007:63)

Mangunhardjana menyebutkan beberapa ciri patriotisme yang sejati, yaitu
“(1). Membuat kita mampu mencintai bangsa dan negara sendiri, tanpa
menjadikannya sebagai tujuan untuk dirinya sendiri melainkan
menciptakannya menjadi suatu bentuk solidaritas untuk mencapai
kesejahteraan masing-masing dan bersama seluruh warga bangsa dan
negara. Patriotisme sejati adalah solider secara bertanggung jawab atas
seluruh bangsa. (2). Berani melihat diri sendiri seperti apa adanya dengan
segala plus-minusnya, unsur positif negatifnya, dan menerimanya dengan
lapang hati. (3). Memandang bangsa dalam perspektif historis, masa
lampau masa kini, dan masa depan. Patriotisme sejati adalah bermodalkan
nilai-nilai dan budaya rohani bangsa, berjuang dulu masa kini, menuju
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cita-cita yang ditetapkan. (4).Melihat, menerima, dan mengembangkan
watak kepribadian bangsa sendiri. Patriotisme sejati adalah rasa memiliki
identitas diri. (5). Melihat bangsanya dalam konteks hidup dunia, mau
terlibat didalamnya dan bersedia belajar dari bangsa-bangsa lain”
( Mangunhardjana, 1985:33).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, patriotisme adalah sikap untuk

selalu mencintai atau membela tanah air, seorang pejuang sejati, pejuang bangsa

yang mempunyai semangat, sikap dan perilaku cinta tanah air, dimana ia rela

mengorbankan segala-galanya termasuk jiwanya demi kemajuan, kejayaan, dan

kemakmuran tanah air.

Kansil menyebutkan kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia didorong

oleh beberapa alasan, yaitu:

“....(a) Bangsa yang besar. Kekayaan dan mempunyai keadaan alam yang
indah wajib kita banggakan. (b) Mempunyai aneka budaya.
keanekaragaman budaya warisan nenek moyang harus selalu dilestarikan
dan dibanggakan.(c) Identitas bangsa Indonesia. Setiap negara mempunyai
lambang negara yang menggambarkan kedaulatan, kepribadian dan
keperkasaan negara.(d) Semangat Berkorban untuk bangsa dan Negara.(e)
Berhasilnya perjuangan kemerdekaan”(C.S.T. Kansil, 2011:152).

Oleh karena itu, sebagai warga Negara Indonesia harusnya kita bangga dengan

berbagi macam kekayaan yang dimiliki bangsa ini serta wajib menjaga kedaulatan

serta meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan

kemerdekaan.

Menurut Koesoema seseorang yang memiliki sikap dan perilaku patriotik ditandai

oleh adanya hal-hal sebagai berikut.

“…. 1. Rasa cinta pada tanah air dan bangsa, Menghargai jasa para
pahlawan, Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara,
Menempatkan persatuan  kesatuan serta keselamatan bangsa dan negara di
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atas kepentingan pribadi dan golongan, Tidak kenal menyerah, Tenggang
rasa terhadap sesama manusia”(Koesoema,2007:83).

Sartono Kartodirdjo mengemukakan bahwa unsur-unsur cinta tanah air di

Indonesia dibagi dalam tiga kategori :

“….. (a). Unsur kognitif menunjukan adanya  atau pengertian akan suatu
situasi/fenomena tertentu dalam hal ini mengenai  akan situasi kolonial
pada segala parposinya. (b). Unsur orientasi nilai/tujuan menunjukan
keadaan yang dianggap sebagai tujuan atau hal yang berharga adalah
memperoleh hidup yang bebas dari kolonialisme. (c). Unsur afektif dari
tindakan kelompok menunjukan situasi dengan pengaruhnya yang
menyenangkan atau menyusahkan bagi pelaku-pelakunya” (Sartono
Kartodirdjo,1992:245)

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang menunjang penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Ditta

Ristanty tahun 2013 yang berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan

judul “Pengaruh Globalisasi Terhadap Sikap Patriotisme Di Kalangan Generasi

Muda Sma Negeri I Kuningan”. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif

dengan metode penelitian survei eksplanasi (explanatory survey). Penelitian

bertujuan untuk melihat  adakah dan bagaimanakah  pengaruh globalisasi terhadap

sikap patriotisme di kalangan generasi muda (SMA Negeri I Kuningan). Temuan

penelitian adalah: 1) Globalisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

sikap patriotisme di kalangan generasi muda sebesar 30.68%; 2) Globalisasi

dalam bidang teknologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap

patriotisme di kalangan generasi muda sebesar 14.64%; 3) Globalisasi dalam

bidang sosial budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap

patriotisme di kalangan generasi muda sebesar 18.88%; 4) Globalisasi dalam

bidang politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap patriotisme di
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kalangan generasi muda sebesar 17.47%. Kesimpulannya adalah globalisasi

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap patriotisme di kalangan

generasi muda, dan disarankan agar generasi muda zaman sekarang dapat

memilah mana yang baik dan mana yang buruk dari pengaruh globalisasi tersebut,

agar tetap memiliki rasa patriotisme yang tinggi.

Muslim tahun 2013 dari universitas negeri semarang dengan judul Pengaruh

Pelaksanaan Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran Sejarah Terhadap Sikap

Patriotisme Siswa Kelas XI MA Al Asror Semarang Tahun Ajaran 2012/2013.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif pendekatan korelasional, bertujuan

untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan pendidikan karakter terhadap sikap

patriotisme. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adakah pengaruh pelaksanaan

pendidikan karakter pada mata pelajaran sejarah terhadap sikap patriotisme siswa

kelas XI MA Al Asror. Teknik pengambilan data menggunakan angket atau

kuisioner yang disebarkan kepada responden. Teknik analisis data menggunakan 2

teknik yaitu teknik analisis data diskriptif prosentase dan analisis statistik. Hasil

penelitian menunjukan adanya pengaruh pelaksanaan pendidikan karakter pada

mata pelajaran sejarah terhadap sikap patriotisme, berdasarkan hasil analisis

statistik menunjukan nilai F sebesar 154,892 dan probabilitas (Sig.) 0,000 yang

berarti lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05, atau (Sig.) 0,000 <

0,05, sehingga dapat diambil keputusan H0 ditolak dan Ha diterima. Hasil analisis

diskriptif menunjukan pelaksanaan pendidikan karakter dapat dikatakan baik

karena nilai rata-ratanya sebesar 74 yang masuk dalam kriteria baik, sedangkan

sikap patriotisme siswa juga dapat dikatakan tinggi karena nilai-nilai rata-ratanya

sebesar 74, yang masuk dalam kriteria tinggi, dapat disimpulkan bahwa ada
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pengaruh pelaksananaan pendidikan karakter pada mata pelajaran sejarah terhadap

sikap patriotisme siswa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran

yang dapat diberikan yaitu guru sebaiknya mengintergrasikan pendidikan karakter

pada materi sejarah, karena pengintergrasian pendidikan karakter pada materi

sejarah dapat berpengaruh pada tingkat sikap patriotisme siswa.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh materi peristiwa

sekitar proklamasi 17 agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan Indonesia

terhadap patriotisme siswa kelas XII IPS di SMA N 2 Buay Bahuga. Pengaruh

patriotisme terkait pada materi materi proklamasi kemerdekaan dan pembentukan

pemerintah indonesia. Mata pelajaran yang sangat penting untuk menambah rasa

cinta kepada tanah air dan sikap yang memiliki rasa kebangsaan serta memiliki

rasa persatuan dan kesatuan bangsa adalah mata pelajaran sejarah. Dasar

mempelajari mata pelajaran sejarah di sekolah, agar siswa diajarkan mengenai

rasa cinta akan tanah air. patriotisme mengajarkan bagaimana menjadi warga

negara yang memiliki kesetiaan dan loyalitas terhadap negara serta mengenali

identitas yang dimiliki oleh negara masing-masing. Sejarah juga mengajarkan

tentang cinta tanah air dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melalui dasar mencintai tanah air dengan tujuan mempertahankan bangsa dan

negara agar tetap menjadi negara yang utuh, patriotisme penting untuk

digalakkan, serta diajarkan sejak usia dini.

Sejarah memiliki peran penting mengenai pemahaman negara, serta memberikan

tentang bagaimana menjadi warga negara yang mencintai tanah air. Sikap
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kepahlawanan yang tercermin dalam Sumpah Pemuda sebagai wujud rasa

kebangsaan. Sikap cinta tanah air dan rasa kebangsaan yang tinggi, memiliki

peran penting dalam perkembangan sebuah negara.

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XII IPS di SMA N 1 Buay Bahuga, pada

pelaksanaannya patriotisme siswa diukur melalui angket yang dibagikan sebelum

dan setelah mendapatkan materi sejarah proklamasi kemerdekaan dan

pembentukan pemerintah indonesia. variabel bebas dalam penelitian ini adalah

materi sejarah tentang pergerakan nasional indonesia pada materi proklamasi

kemerdekaan dan pembentukan pemerintah indonesia (X), sedangkan variabel

terikatnya adalah sikap patriotisme (Y).

D. Paradigma

Keterangan :

: Garis Pengaruh

Pembelajaran sejarah
tentang peristiwa

sekitar proklamasi 17
agustus 1945 dan

pembentukan
pemerintahan

Indonesia
(X)

Sikap patriotisme siswa dilihat dari
enam indikator, yaitu :

 Mencintai tanah air
 Menghargai jasa para

pahlawan
 Rela berkorban demi bangsa

dan Negara
 Mengutamakan persatuan

dan kesatuan
 Tidak kenal menyerah
 Tenggang rasa sesama

manusia
(Y)
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E. Hipotesis penelitian

Hipotesis adalah “jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat

pernyataan” (Sugiyono,2012:96). Sedangkan menurut Winarno Hadi hipotesis

adalah “kesimpulan yang belum final yang dapat dibuktikan kebenarannya

melalui penelitian”(Winarno Surahmad, 2001:57)

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, yang dimaksud hipotesis adalah suatu

jawaban yang bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya melalui

sebuah penelitian dan sesuai dengan fakta-fakta pendukung.

Untuk menguji hipotesis yang pertama, digunakan hipotesis sebagai berikut :

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan pembelajaran sejarah tentang

peristiwa seputar proklamasi 17 agustus 1945 dan pembentukan

pemerintah indonesia terhadap patriotisme siswa kelas XII IPS di SMA

Negeri 2 Buay Bahuga

H1 : Ada pengaruh yang signifikan pembelajaran sejarah tentang peristiwa

seputar proklamasi 17 agustus 1945 dan pembentukan pemerintah

indonesia terhadap patriotisme siswa kelas XII IPS di SMA Negeri 2 Buay

Bahuga

Sedangkan untuk menguji hipotesis kedua adalah sebagai berikut :

H0 : Tingkat taraf signifikan dari pengaruh pembelajaran sejarah tentang

peristiwa seputar proklamasi 17 agustus 1945 dan pembentukan

pemerintah Indonesia lebih rendah atau sama dengan terhadap patriotisme

siswa.
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H1 : Taraf signifikan dari pengaruh pembelajaran sejarah tentang peristiwa

seputar proklamasi 17 agustus 1945 dan pembentukan pemerintah

Indonesia lebih tinggi terhadap patriotisme siswa.



27

REFERENSI

Hamalik, Oemar. 2010. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.

Isjoni. 2007. Pembelajaran Sejarah Pada Satuan Pendidikan. Bandung: Alfabeta

Hugiyono dan P.K. Poerwantana. 1987. Pengantar Ilmu Sejarah. Jakarta : Bina
Aksara.

Depdiknas. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2006
Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
Jakarta: Depdiknas.

Atmadi, A dan Y.Setyaningsih. 200. Transformasi pendidikan. Yogyakarta :
Kanisius.

Hugiyono dan P.K. Poerwantana. Op.Cit

Budiyono, Kabul. 2007. Nilai-Nilai Kepribadian dan Kejuangan Bangsa
Indonesia. Bandung : Alfabeta.

Kansil, C.S.T. dan Julianto. 1991. Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan
Indonesia. Jakarta : Erlangga.

Kansil, C.S.T. 2011. Empat Pilar berbangsa dan Bernegara. Jakarta : Rineka
Cipta.

Koesoema, Doni. 2007. Nasionalisme Dalam Bingkai Pluralitas Bangsa.
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Kartodirdjo, Sartono. 1992. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari
Emporium Sampai Imperium. Jakarta: Gramedia.


