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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah pengaruh 

pemahaman sejarah perjuangan bangsa terhadap sikap nasionalisme pada materi PKn siswa kelas 

X di SMA PGRI Lampung Timur Tahun Pelajaran 2012/2013. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskripsi korelasional, untuk menjelaskan hubungan antara konsep-

konsep atau nilai-nilai dari variabel yang satu dengan vareabel yang lainnya. Dalam penelitian 

ini, menjelaskan hubungan tentang pentingnya pemahaman sejarah perjuangan bangsa terhadap 

sikap nasionalisme siswa dengan sampel berjumlah 40 responden. Pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik angket dan tes,  data dianilasis dengan menggunakan rumus presentase. 

Berdasarkan data dan pembahasan hasil penelitian, menunjukan adanya pengaruh pemahaman 

sejarah perjuangan bangsa dengan sikap nasionalisme siswa Kelas X Di SMA PGRI Pekalongan 

Lampung Timur Tahun Ajaran 2012/2013, Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolaan data dengan 

menggunakan rumus Chi kuadrat dimana x
2
  hitung  = 20,89 kemudian dengan Chi Kuadrat pada 

taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan = 4 maka diperoleh x
2
 tabel = 9,49. Dengan demikian 

x
2
 hitung lebih besar dari x

2 
tabel ( x

2
 hitung > x

2
 tabel ) yaitu 20,89 > 9,49, serta mempunyai 

derajat  keeratan hubungan antara variabel dalam kategori sedang dengan koefisien kontingensi.  

C = 0,54 dan Cmaks = 0,81bedasarkan perhitungan tersebut maka koefisien kontingensi C= 0,54, 

berada pada kategori sedang atau cukup berpengaruh. Sehingga dari hasil pengujian tersebut 

dapat diketaui bahwa terdapat adanya pengaruh pemahaman sejarah perjuangan bangsa dengan 

sikap nasionalisme siswa Kelas X Di SMA PGRI Pekalongan Lampung Timur Tahun Ajaran 

2012/2013, artinya semakin tinggi pemahaman siswa tentang sejarah perjuangan bangsa maka 

semakin baik juga sikap nasionalismenya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah  pemahaman 

siswa terhadap sejarah perjuangan bangsa maka sikap nasionalismenya kurang baik. 
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