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II. TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Deskripsi Teori 

1. Pengertian Konsep  Nasionalisme  

a. Pengertian Nasionalisme 

Nasionalisme berasal dari kata  nation (bangsa). Nasionalisme adalah suatu paham 

atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan/warga 

negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan 

mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsanya. 

Nasionalisme merupakan suatu paham yang mengutamakan persatuan dan 

kebebasan bangsa. Nasionalisme memuat beberapa prinsip yaitu: kesatuan,  

kebebasan,  kesamaan,  kepribadian,  dan prestasi. Nasionalisme juga dapat 

diartikan sebagai perpaduan dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Dengan 

semangat kebangsaan yang tinggi, kekhawatiran akan  terjadinya ancaman 

terhadap keutuhan bangsa akan dapat terhindarkan. 

 

Nasionalisme merupakan sebuah  penemuan  sosial  yang  paling menakjubkan  

dalam  perjalanan sejarah manusia, paling tidak seratus tahun terakhir. Tidak ada 

satu pun ruang sosial di muka bumi yang lepas dari pengaruh  ideologi ini. Tanpa 

nasionalisme, lajur sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Berakhirnya perang 

dingin dan semakin merebaknya gagasan dan budaya globalisme 

(internasionalisme) pada dekade 1990-an  hingga sekarang, khususnya dengan 
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adanya teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dengan sangat 

pesat. Nasionalisme yang melahirkan bangsa berada di titik persinggungan antara 

politik, teknologi dan transformasi sosial.  

 

Menurut John Hutchinson (2000:34) Nasionalisme lebih merupakan sebuah 

fenomena budaya daripada fenomena politik karena dia berakar pada etnisitas dan 

budaya promodern. Kalaupun nasionalisme bertransformasi menjadi sebuah 

gerakan politik, hal tersebut bersifat superfisial karena gerakan-gerakan politik 

nasionailmepada akhirnya dilandasi oleh motivasi budaya, khususnya saat terjadi 

krisis identitas kebudayaan. Pada sudut pandang ini, gerakan politik nasionalisme 

adalah sarana mendapatkan kembali harga diri etnik sebagai modal dasar 

membangun sebuah negara berdasarkan kesamaan budaya.  Semangat kebangsaan 

akan mengalir  rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban dan dapat 

menumbuhkan jiwa patriotisme. Rasa kesetiakawanan sosial akan  mempertebal 

semangat  kebangsaan suatu bangsa. 

 

Semangat rela adalah kesediaan untuk berkorban demi kepentingan  yang besar 

atau demi negara dan bangsa telah  mengantarkan bangsa Indonesia untuk 

merdeka. Bagi  bangsa yang ingin maju dan mencapai tujuannya, selain memiliki 

semangat rela berkorban, juga harus didukung dengan jiwa patriotik yang tinggi. 

Makna nasionalisme : 

1) Suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi harus diserahkan  

pada negara 

2) Suatu perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah 

darah 
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3) Suatu proses pembetukan atau pertumbuhan bangsa-bangsa 

4) Suatu bahasa dan simbolisme bangsa 

5) Suatu gerakan sosial dan politik demi kepentingan bangsa 

6) Suatu doktrin atau ideologi bangsa, baik umum maupun khusus 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Listiyarti (2007:26) “ 

nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme yaitu paham kebangsaan yang 

mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki  rasa 

kebangsaan bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa,” Menurut Hitler dalam 

Chotib dan Djazuli (2007 :24) “ nasionalisme adalah sikap dan semangat 

berkorban untuk melawan bangsa lain” . 

Nasionalisme memiliki beberapa bentuk-bentuk menurut Retno Listyarti (2007 

:28) antara lain : 

1. Nasionalisme kewarganegaraan (nasionalisme sipil) adalah nasionalisme 

dimana negara memperoleh kebenaran politik dari partisipasi aktif 

rakyatnya. Keanggotaan suatu bangsa bersifat sukarela. Bentuk 

nasionalisme ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan 

menjadi bahan tulisannya. 

2. Nasionalisme etnis atau etnonasionalisme adalah dimana negara 

memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah 

masyarakat. Keanggotaan suatu bangsa bersifat turun-temurun. 

3. Nasionalisme romatik adalah bentuk nasionalisme etnis dimana negara 

memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah dan merupakan 

eksprresi dari bansa atau ras. Nasionalisme romantik menitik beratkan 

pada budaya etnis yang sesuai dengan idealisme romantik 

4. Nasionalisme budaya  adalah nasionalisme dimana negara meperoeh 

kebenaran politik dari budaya bersama dan tidak bersifat turun-temurun  

seperti warna kulit  

5. Nasionalisme kenegaraan adalah merupakan variasi nasionalisme 

kewarganegaraan yang sering dikombinasikan dengan nasionalisme etnis . 

Dalam nasionaalisme kenegaraan bangsa adalah suatu komonitas yang 

memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara. 

6. Nasionalisme agama adalah nasionalisme dimana negara memperoleh 

legitimasi politik dari persamaan agama. 
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Selain itu, pada dasarnya nasionalisme yang muncul di negara-negara yang 

memiliki tujuan nasionalisme sebagai berikut : 

1. Menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional 

melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban. 

2. Menghilangkan ekstremisme (tuntutan yang berlebihan ) dari warga negara 

(individu dan kelompok). 

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran 

untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan/warga negara 

yang secara bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan 

identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa. 

b. Prinsip-prinsip Yang Terkandung Dalam Nasionalisme 

Nasionalisme dalam arti luas adalah paham kebangsaan yang meletakkan  

kesetian kesetiaan tertinggi individu  terhadap bangsa dan tanah airnya dengan 

memandang bangsanya itu merupakan bagian dari bagian lain di dunia. 

Nasionalisme dalam arti luas mengandung prinsip-prinsip yaitu kebersamaan, 

persatuan dan kesatuan serta demokrasi/demokratis.  

1. Prinsip kebersamaan  

Prinsip kebersamaan menuntut setiap warga negara untuk menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, 

2. Prinsip persatuan dan kesatuan  

Prinsip persatuan dan kesatuan menuntut setiap warga negara harus mampu 

mengesampingkan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan 

dan anarkis (merusak), utnuk menegakkan prinsip persatuan dan kesatuan 
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setiap warga negara harus mampu mengedepankan sikap : kesetiakawan sosial, 

perduli tehadap sesama, solidarias dan berkeadilan sosial. 

3. Prinsip demokrasi 

Prinsip demokrasi memandang : bahwa setiap warga negara mempunyai 

kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, karena hakikanya kebangsaan 

adalah adanya tekad unuk hidup bersama mengutamakan kepentingan bangsa 

dan negara yang tumbuh dan berkembang dari bawah untuk bersedia hidup 

sebagai bangsa yang bebas, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. 

 

c. 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.  

Mangunhardjana (1985:33) 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 
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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 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. Patriotisme bersifat terbuka. 

 

Seseorang yang memiliki sikap dan perilaku patriotik ditandai oleh adanya hal-hal 

sebagai berikut. 

1) Rasa cinta pada tanah air 

2)  Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara 

3) Menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di 

atas kepentingan pribadi dan golongan 

4) Berjiwa pembaharu 

5) Tidak mudah menyerah 

 

Menurut Ensiklopedi Indonesia, patriotisme adalah rasa kecintaan dan kesetiaan 

seseorang pada tanah air dan bangsanya, kekaguman pada adat kebisaan, 

kenggaan terhadap sejarah dan kebudayaannya serta sikap pengabdian demi 

kesejahteraan bersama. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patriotisme 
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adalah sikap dan semangat yang sangat cinta kepada tanah air sehingga berani 

berkorban jika diperlukan oleh negara.  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Patriotisme 

adalah sikap yang bersumber dari perasaan cinta pada tanah air sehingga 

menimbulkan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negaranya. 

 

d. Membangun Karakter ( Character Building ) 

Keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai tujuannya, tidak hanya ditentukan 

oleh dimilikinya sumber daya alam yang melimpah ruah, akan tetapi sangat 

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Bahkan ada yang mengatakan 

bahwa “Bangsa yang besar dapat dilihat dari kualitas/karakter bangsa (manusia) 

itu sendiri”. Dari segi  bahasa membnagun karakter (character building) yang 

terdiri dari dua kata yaitu mmbangun (to building) yang artinya bersifat 

memperbaiki, membina, dan mendirikan, sedangkan karakter (character) berati 

tabiat, watak, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang 

lain. 

Menurut Suhady (2008 :54) “ menyatakan bahwa membangun karakter adalah 

suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan atau 

membentuk tabiat, watak, akhlak (budi pekerti), insan manusia (masyarakat) 

sehingga menunjukan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila”. 

Membangun karakter bangsa pada hakikatnya adalah agar suatu bangsa atau  

masyarakat itu memiliki karakter sebagai berikut : 

1. Adanya saling menghormati dan menghargai diantara sesama 



20 
 

2. Adanya rasa kebersamaan dan tolong-menolong 

3. Adanya rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa 

4. Adanya rasa peduli dalam kehidupa bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

5. Adanya moral, akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai agama 

6. Adanya perilaku dan sifat-sifat kejiwaan yang saling menghormati dan saling 

menguntungkan 

7. Adanya tingkah laku yang senantiasa menggambarkan nilai-nilai agama, nilai-

nilai hukum, dan nilai-nilai budaya 

8. Sikap dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai kebangsaan 

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa membangun karakter adalah suatu proses 

atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan membentuk tabiat , 

watak, akhlak (budi pekerti), insan manusia (masyarakat) sehingga menunjukkan 

tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 

d. Wawasan Kebangsaan (Wawasan Nusantara) 

Wawasan nusantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. 

Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut dengan 

wawasan nusantara itu merupakan salah satu kosepsi plitik dalam ketatanegaraan 

Republik Indonesia. Wawasan nusantara sebagai pandangan geopoliti Indonesia, 

dalam pembangunan nasional. Secara etmologis wawasan nusantara adalah cara 

pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. 

Menurut Wan Usman dalam Winarno (2006 : 122) “wawasan nusantara adalah 

cara pandangan bangsa Idonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara 

kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam,” selanjutnya menurut 
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kelompok kerja wawasan nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang 

dibuat Lemhanas tahun 1999” wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap 

bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan 

benilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan 

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk 

mencapai tujuan nasional, sedangkan menurut GBHN 2001 “ wawasan nusantara 

adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan 

lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta 

jesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,  berbangsa, 

dan bernegara.” 

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa wawasan nusantara berati cara pandang 

bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan 

bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayahdalam 

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk 

mencapai tujuan nasional. 

e. Rasa Cinta Tanah Air 

Rasa cinta tanah air atau nasionalisme adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa 

menghargai, rasa menghormati dan rasa loyalitas yang dimiliki oleh setiap 

individu pada negara tempat ia tinggal yang tercermin dari perilaku membela 

tanah airnya, mencinatai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan 

melestarikan dan melestarikan alam dan lingkungan. 

Rasa cinta tanah air dan bangsa yang terangkum dalam semangat patriotisme 

harus selalu tertanam dalam setiap sanubari rakyat Indonesia. Apalagi, akhir-akhir 
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ini rasa nasionalisme tersebut kian dirasakan tidak sekuat dahulu. Untuk itu perlu 

digalangkan kembali semangat kebangsan ini.  

Generasi pada masa penjajahan berhasil membangkitkan rasa cinta tanah air dan 

bangsa yang akhirnya berhasil memerdekakan bangsa Indonesia. Kalau saja rasa 

cinta tanah air dan bangsa sekali lagi bisa menjadi faktor yang memotivasi bangsa 

Indonesia, ada kemungkinan bangsa Indonesia akan bisa bangkit kembali dengan 

masyarakatnya bisa menhasilkan karya-karya yang membanggakan. 

Individu yang memiliki rasa cinta pada tanah airnya akan berusaha dengan segala 

daya upaya yang dimilikinya untuk melindungi, menjaga kedaulatan, kehormatan 

dan segala apa yang dimiliki oleh negaranya. Rasa cinta tanah air inilah yang 

mendorong perilaku individu untuk membangun negarnya dengan penuh dedikasi. 

Oleh karena itu, rasa cinta tanah air perlu ditumbuh kembangkan dalam jiwa 

setiap individu yang  menjadi warga daru sebuah negara atau bangsa agar tujuan 

hidup bangsa bersama dapat tercapai. 

Rasa cinta tanah air dapat ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini agar dapat 

menghargai bangsa dan negaranya misalnya dengan upacara sederhana setiap hari 

senin dengan menghormati bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia 

Raya, dan mengucapkan Pancasila. Pentingnya sebuh lagu kebangsaan dan 

menjadi identitas dari negara tersebut, agar dapat mengingat kembali betapa 

pentingnya cinta terhadap negara. 
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2. Pengertian Pemahaman 

Pemahaman menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses perbuatan 

memahami atau memahamkan (Depdikbud, 1997:74). 

Aspek pemahaman ini merupakan tingkat belajar kedua pada domain kognitif 

(C2) dengan cita-citanya : “ Mampu menerjemahkan, menafsirkan, 

mendeskripsikan secara verbal, pemahama ekstrapolasi dan mampu membuat 

estimasi.” (Bloom, 1979 dalam M.  Chobib Thoha, 1990: 28). Dengan demikian 

maka pemahaman merupakan kemampuan untuk menerjemahkan, menafsirkan, 

mendeskripsikan secara verbal, pemahaman ekstraapolasi dan mampu membuat 

estimasi dalam hal ini mengenai pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa. 

Selanjutnya menurut Jalaluddin Akhmat (1997:33) “ pemahaman adalah aspek 

intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia.  Pengertian ini 

menunjukan bahwa aspek pemahaman erat kaitannya dengan sikap intelektual dan 

ini berkaitan dengan apa yang diketahui oleh  manusia. Bedasarkan pendapat di 

atas tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemahaman adalah  

mengerti atau dapat menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, bagaimana, dan 

untuk apa. 

Terkait dengan pemahaman dalam penelitian ini, David O Sears, Jonahan L. 

Freeman dan L. Anne Peplau (1999:79) mengemukakan suatu teori yang disebut 

dengan teori pemahaman sosial (kognisi sosial), teori ini diarahkan pada 

penelaahan bebagai poses kogniif yang difokuskan pada simuli sosial ,euama pada 

perorangan dan kelompok. Yang menjadi ini pendekatan pemahaman sosial 

adalah pandangan bahwa presepsi manusia merupakan proses kognitif yang 
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memandang orang sebagai pengamat yang teroganisasi secara aktif , jadi bukan 

sekedar kotak yang pasif, mereka memiliki motivasi unuk mengembangkan kesan 

yang terpadu dan berarti, bukan sekedar rasa suka aau benci. 

Bedasarkan pendapat di atas, kesimpulanya pemahaman adalah pengetian atau 

mengerti benar tentang sesuatu atau bisa juga Pemahaman adalah proses, 

perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Dalam hal ini pemahaman dapat 

diartikan sebagai proses pembelajaran yang diikuti hasil belajar sesuai dengan 

tujuan-tujuan pembelajaran. Menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) 

adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), 

menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan 

contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Dengan pemahaman, siswa 

diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di 

antara fakta – fakta atau konsep. 

2. Tinjauan Tentang Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan pengetahuan dan sikap terhadap pribadi dan 

perilaku peserta didik. Peserta didik berasal dari latar belakang kehidupan yang 

berbeda, baik agama, sosio kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa. Hal ini 

bertujuan agar warganegara Indonesia menjadi cerdas, terampil, kreatif, dan 

inovatif serta mempunyai karakter yang khas sebagai bangsa Indonesia yang 

dilandasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
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Ketentuan tentang Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur 

menurut pasal 31 ayat 3 dan ayat 5. Ayat 3 berbunyi ”Pemerintah mengusahakan 

dan menyelenggarakan suatu sistem Pendidikan Nasional, yang meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”. Ayat 5 berbunyi 

”Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan serta kesejahteraan 

umat manusia”. 

Menurut pasal 39 Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dalam Cholisin (2001:1) bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan 

merupakan mata pelajaran yang memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar 

hubungan warga negara dengan pemerintah agar menjadi warga negara yang 

dapat diandalkan oleh bangsa dan negara”. 

Menurut Tim Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah 

(2006:11), Pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang kajian ilmiah dan 

program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi 

pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui: 

1) Civic Intellegence 

Yaitu kecerdasan dan daya nalar  warga negara baik dalam dimensi 

spiritual, rasional, emosional, mupun sosial. 

2) Civic Responsibility 

Yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warg negara yang 

bertanggung jawab. 
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3) Civic Particiption 

Yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung 

jawabnya, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin 

hari depan. 

Menurut pendapat S. Sumarsono (2002: 6) “Pendidikan Kewarganegaraan adalah 

usaha untuk membekali peserta didik dengan kemampuan dasar berkenaan dengan 

hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela 

negara, agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”. CICED (Center For Indonesian Civic Education) 

dalam Cholisin (2001:1) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan 

pendidikan kewarganegaraan adalah : 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses transformasi yang 

membantu membangun masyarakat yang heterogen menjadi satu kesatuan 

masyarakat Indonesia, mengembangkan warga negara Indonesia yang 

memiliki pengetahuan dan kepercayaan terhadap Tuhan, memiliki kesadaran 

yang tinggi terhadap hak dan kewajiban, berkesadaran hukum, memiliki 

sensitivitas politik, berpartisipasi politik, dan masyarakat madani (Civic 

Society). 

 

Menurut Standar Kompetensi Mata Pelajaran Kewarganegaraan SMA, SMK dan 

MA (Depdiknas, 2003:2) dan sesuai dengan paradigma baru pendidikan 

kewarganegaraan, dimana anak didik (siswa) diarahkan juga agar memiliki 

kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (civics knowledge), keterampilan 

kewarganegaraan (civics skill) dan watak atau nilai-nilai kewarganegaraan (civics 

value) serta juga memiliki kecakapan-kecakapan hidup nantinya, khususnya 

kecakapan hidup dibidang personal, sosial dan intelektual. 
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Salah satu komponen yang masuk kedalam keterampilan kewarganegaraan adalah 

keterampilan intelektual kewarganegaraan (intellectual skill) yaitu keterampilan 

yang berkenaan dengan penguasaan materi pelajaran kewarganegaraan yang 

meliputi kajian atau pembahasan tentang negara, warganegara, hubungan antara 

negara dengan warganegaranya, hak dan kewajiban negara dan warganegara, 

masalah pemerintahan, hukum, politik, moral, dan sebagainya. Sedangkan 

keterampilan intelektual mengandung arti keterampilan, kemauan, atau kapabilitas 

manusia yang menyangkut aspek kognitif, bukan aspek gerakan (psycomotor) 

fisik atau sikap (Depdiknas 2003:3). 

Warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan 

serta nilai-nilai kewarganegaraan akan menjadi seorang warga negara yang 

memiliki rasa percaya diri, kemudian warga negara yang memahami dan 

menguasai pengetahuan kewarganegaraan akan menjadi seorang warga negara 

yang berpengetahuan dan berkepribadian. Adapun substansi kajian PKn terdiri 

dari: 

1. Dimensi pengetahuan kewarganegaraan (civics knowledge) 

Mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Secara rinci materi 

pendidikan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip-

prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non 

pemerintah, identitas nasional, pemerintah berdasar hukum (rule of 

law) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah 

nasional, hak asasi manusia, hak sipil, dan hak politik. 

2. Dimensi keterampilan kewarganegaraan (civics skills) 
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Meliputi keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, misalnya: berperan serta dan aktif mewujudkan masyarakat 

madani, proses pengambilan keputusan politik, keterampilan 

mengadakan koalisi, kerja sama, mengelola konflik, keterampilan 

hidup dan sebagainya. 

3. Dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (civics values) 

Mencakup percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, 

norma, dan nilai luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan 

individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat 

dan berkumpul, perlindungan terhadap minoritas dan sebagainya 

 

Dimensi-dimensi tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan suatu 

kesatuan yang utuh dan bulat, karena pendidikan kewarganegaraan dipandang 

sebagai mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam membentuk warga 

negara yang baik, berakhlak, dan bertanggung jawab sesuai dengan falsafah dan 

Konstitusi Negara Kesatuan Repubik Indonesia. 

b. Visi  Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Menurut Tim Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah 

(2006:11), visi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan 

proses pendidikan yang integral di sekolah untuk pengembangan kemampuan dan 

kepribadian warga negara yang cerdas, partisipasif, dan bertanggung jawab yang 

pada gilirannya akan menjadi landasan untuk berkembangnya masyarakat 

Indonesia yang demokratis. 
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c. Misi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

 

Berdasarkan kepada visi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, maka dapat 

dikembangkan misi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut: 

1) Mengembangkan kerangka berpikir baru yang dapat dijadikan 

landasan yang rasional untuk menyusun pendidikan kewarganegaraan 

sebagai pendidikan intelektual kearah pembentukan warga negara yang 

demokratis.  

2) Menyusun substansi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan 

demokratis yang berlandaskan pada latar belakang sosial budaya serta 

dalamkonteks politik, kenegaraan, dan landasan konstitusi yang 

dituangkan dalam pilar-pilar demokrasi Indonesia.  

 

d. Fungsi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Selain mengajukan visi dan misi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan Tim 

Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah (2006:11) juga 

mengajukan fungsi pendidikan kewarganegaraan yaitu sebagai wahana untuk 

membentuk warga negara cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada 

bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan 

berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. 
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e. Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

 

Menurut Tim Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah 

(2006:12), tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai 

berikut: 

1) Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan. 

2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak 

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dpat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam pencaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung degan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

3. Pengertian Konsep Sejarah Perjuangan Bangsa 

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Sejarah 

Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata syajaratun (dibaca 

syajarah), yang memiliki arti pohon kayu. Pengertian pohon kayu di sini adalah 

adanya suatu kejadian, perkembangan/pertumbuhan tentang sesuatu hal 

(peristiwa) dalam suatu kesinambungan (kontinuitas). Selain itu ada pula peneliti 
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yang menganggap bahwa arti kata syajarah tidak sama dengan kata sejarah, sebab 

sejarah bukan hanya bermakna sebagai pohon keluarga, asal-usul atau silsilah. 

Walaupun demikian diakui bahwa ada hubungan antara kata syajarah dengan kata 

sejarah, seseorang yang mempelajari sejarah tertentu berkaitan dengan 

cerita,silsilah, riwayat dan asal-usul tentang seseorang atau kejadian (Sjamsuddin, 

2006 : 2). 

 

Dengan demikian pengertian sejarah yang dipahami sekarang ini dari alih bahasa 

Inggeris yakni history, yang bersumber dari bahasa Yunani Kuno historia (dibaca 

istoria) yang berarti belajar dengan cara bertanya-tanya. Kata historia ini diartikan 

sebagai pertelaan mengenai gejala-gejala (terutama hal ikhwal manusia) dalam 

urutan kronologis (Sjamsuddin dan Ismaun, 2006: 4). 

Setelah menelusuri arti sejarah yang dikaitkan dengan arti kata syajarah dan 

dihubungkan dengan pula dengan kata history, bersumber dari kata historia 

(bahasa Yunani kuno) dapat disimpulkan bahwa arti kata sejarah sendiri sekarang 

ini mempunyai makna sebagai cerita, atau kejadian yang benar-benar telah terjadi 

pada masa lalu.  

 

Kemudian disusul oleh Depdiknas memberikan pengertian sejarah sebagai mata 

pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses 

perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau 

hingga kini (Depdiknas, 2003: 1). Namun yang jelas kata kuncinya bahwa sejarah 

merupakan suatu penggambaran ataupun rekonstruksi peristiwa, kisah, maupun 

cerita, yang benar-benar telah terjadi pada masa lalu. 



32 
 

Para ahli sejarah pada umumnya sepakat untuk membagi peranan dan kedudukan 

sejarah yang terbagi atas tiga hal, yakni; (1) sejarah sebagai peristiwa; (2) sejarah 

sebagai cerita, dan; (3) sejarah sebagai ilmu (Ismaun, 2003: 277). 

Sejarah sebagai peristiwa adalah sesuatu yang terjadi pada masyarakat (manusia) 

di masa lampau. Pengertian pada masyarakat manusia dan masa lampau sesuatu 

yang penting dalam definisi sejarah. Sebab kejadian yang tidak memiliki 

hubungan dengan kehidupan masyarakat manusia, dalam pengertian di sini, 

bukanlah merupakan suatu peristiwa sejarah. Sebaliknya juga peristiwa yang 

terjadi pada umat manusia namun terjadi pada sekarang, bukan pula peristiwa 

sejarah. Karena itu konsep siapa yang yang menjadi subjek dan objek sejarah serta 

konsep waktu, dua-duanya menjadi penting. 

 

Pengertian sejarah sebagai peristiwa, sebenarnya memiliki makna yang sangat 

luas dan beraneka ragam. Keluasan dan keanekaragaman tersebut sama dengan 

luasnya dan kompleksitas kehidupan manusia. Beberapa aspek kehidupan kita 

seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, politik, kesehatan, agama, 

keamanan, dan sebagainya semuanya terjalin dalam peristiwa sejarah. Dengan 

demikian sangat wajar jika untuk memudahkan pemahaman kita tentang para ahli 

sejarah mengelompokkan lagi atas beberapa tema. Pembagian sejarah yang 

demikian itulah yang disebut pembagian sejarah secara tematis, seperti: sejarah 

sosial, sejarah politik, sejarah kebudayaan, sejarah perekonomian, sejarah agama, 

sejarah pendidikan, sejarah kesehatan, sejarah intelektual, dan sebagainya. 

 

Selain pembagian sejarah berdasarkan tema (tematis), juga dikenal pembagian 

sejarah berdasarkan periode waktu. Dalam pembagian sejarah berdasarkan 
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periodisasi tersebut kita dapat mengambil contoh untuk sejarah Indonesia: zaman 

prasejarah, zaman pengaruh Hindu-Budha, zaman pengaruh Islam, zaman 

kekuasaan Belanda, zaman pergerakan nasional, zaman pendudukan Jepang, 

zaman kemerdekaan, zaman Revolusi Fisik, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde 

Reformasi. Sebagai patokan dalam menentukan tiap periode/zaman tersebut harus 

terpenuhi unsur pembeda antar periode satu dengan lainnya. Di samping itu 

berdasarkan unsur ruang, kita mengenal pembagian sejarah secara regional atau 

kewilayahan. Contohnya; sejarah Eropa, sejarah Asia, sejarah Timur Tengah, 

sejarah Amerika Latin, sejarah Timur-Jauh, sejarah Asia Tenggara, sejarah Afrika 

Utara, dan sebagainya. Dalam hal ini sejarah regional juga bisa menyangkut 

sejarah dunia, tetapi ruang-lingkupnya lebih terbatas oleh persamaan karakteristik 

baik fisik maupun sosial-budayanya. 

 

Sejarah sebagai peristiwa sering juga disebut sejarah sebagai kenyataan dan 

sejarah serba objektif (Ismaun, 2003: 279). Selain itu dapat pula peristiwa itu 

diketahui dari sumber-sumber-sumber yang bersifat lisan yag disampaikan dari 

mulut ke mulut. Menurut Sjamsuddin (2006: 78), ada dua macam untuk sumber 

lisan tersebut. sejarah lisan (oral history), ingatan lisan (oral reminiscence) yaitu 

ingatan tangan pertama yang dituturkan secara lisan oleh orang-orang yang 

diwawancarai oleh sejarawan. Tradisi lisan (oral tradition) yaitu narasi dan 

deskripsi dari orang-orang dan peristiwa-peristiwa pada masa lalu yang 

disampaikan dari mulut ke mulut selama beberapa generasi. Apapun bentuknya, 

peristiwa sejarah, baru diketahui apabila ada sumber yang sampai kepada 

sejarawan dan digunakan untuk menyusun peristiwa berdasarkan sumber.  
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Sejarah sebagai ilmu dalam pengertiannya kita mengenal definisi sejarah yang 

bermacam-macam, baik yang menyangkut persoalan kedudukan sejarah sebagai 

bagian dari ilmu sosial, atau sejarah sebagai bagian dari ilmu humaniora, maupun 

yang berkembang di sekitar arti makna dan hakikat yang terkandung dalam 

sejarah. Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi sejarah yang akan 

dikemukakan oleh para sejarawan. 

 

Bury (Teggart, 1960: 56.) secara tegas menyatakan “History is science; no less, 

and no more”. Sejarah itu adalah ilmu, tidak kurang dan tidak lebih. Pernyataan 

ini mungkin tidak bermaksud untuk memberikan penjelasan batasan tentang 

sesuatu konsep, melainkan hanya memberikan tingkat pengkategorian sesuatu 

ilmu atau bukan. Penjelasan tersebut jelas tidak memadai untuk untuk 

memperoleh sesuatu pengertian.  

Daniel dan Banks (Sjamsuddin, 2006 : 6). mengemukakan pengertian sejarah dari 

segi materi sejarah yang disajikan dalam obyek penelitian. Daniel berpendapat 

bahwa “sejarah adalah kenangan pengalaman umat manusia”. Sedangkan Banks 

berpenderian bahwa semua kejadian di masa lalu adalah sejarah, sejarah sebagai 

aktualitas. Banks selanjutnya mengatakan bahwa sejarah dapat membantu para 

siswa untuk memahami perilaku manusia pada masa yang lampau, masa sekarang, 

dan masa yang akan datang. Sartono Kartodirdjo, sejarawan Universitas Gajah 

Mada menyatakan bahwa sejarah dapat dilihat dari arti subjektif dan objektif. 

 

Menurut Kartodirdjo (2000 : 14-15), sejarah dalam arti subjektif adalah suatu 

konstruk, yaitu suatu bangunan yang disusun oleh subjek/sejarawan/penulis 

sebagai suatu uraian atau cerita. Oleh karena itu sejarah dalam arti subjektif, tidak 
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lepas dari pengaruh subyek/penulis. Uraian atau cerita tersebut merupakan satu 

kesatuan atau unit yang mencakup fakta-fakta yang dirangkaikan untuk 

menggambarkan suatu gejala sejarah, baik proses maupun struktur. Kesatuan itu 

menunjukkan koherensi, artinya pelbagai unsur bertalian satu sama lain dan 

merupakan satu kesatuan. Fungsi unsur-unsur itu saling menopang dan saling 

tergantung satu sama lain. Sejarah dalam arti objektif menunjuk kepada kejadian 

atau peristiwa itu sendiri, ialah proses sejarah dalam aktualitasnya. Keseluruhan 

proses itu berlangsung terlepas satu dari subyek manapun. Objektif di sini dalam 

arti tidak memuat unsur-unsur subyek (pembuat cerita). 

 

Kartodirdjo selanjutnya menegaskan bahwa sejarah dapat didefinisikan sebagai 

bentuk penggambaran pengalaman kolektif di masa lampau (Kartodirdjo, 2002: 

59). Pengalaman kehidupan kolektif inilah yang merupakan landasan untuk 

menentukan identitasnya. Seperti dalam kehidupan masyarakat tradisional, 

identitas seseorang dikembalikan ke asal-usulnya maupun keluarga besarnya. 

Itulah sebabnya dalam historiografi masyarakat tradisional dilacak secara dini 

asal-usulnya bahkan sampai ke mitologisnya. Keberadaan mitos dalam suatu 

sejarah itu penting, mengingat dalam pemikiran sejarah diwarnai oleh pandangan 

hidupnya, di mana manusia selalu merasa sebagai pusat alam semesta kosmos 

(Kartodirdjo, 2002: 59-60). Toynbee dalam Kansil dan Julianto (2009 :2) 

menyatakan bahwa mempelajari sejarah itu adalah membuat sejarah (to study 

history is to build history). 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah mendidik supaya 

bertindak bijak. Sejarah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sebab ia 
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merupakan mata rantai yang tidak dapat terpisahkan dari hidup itu sendiri. 

Kehidupan manusia yang sekarang ini, merupakan mata rantai yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan generasi sebelumnya dan generasi akan datang. 

Rangkaian masa lampau, kini dan akan datang merupakan suatu continuty. Karena 

itu mempelajari peristiwa-peristiwa masa lampau bangsanya sangat penting 

artinya bagi manusia sekarang. Dan mempelajari sejarah perjuangan nasional 

bangsa merupakan keharusan untuk menentukan tindakan-tindakan pada masa 

yang akan datang. Mempelajari sejarah perjuangan bangsa sangat besar manfaat 

dan kegunaannya. 

 

C.  Pengertian Perjuangan Bangsa 

 

Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara 

yang baik bukan hanya dalam dimensi rasional melainkan juga dalam paradigma 

baru  yang multidimensional ini terwujud, maka aspek sejarah kebangsaan dari 

warga negara tidak boleh dilupakan. Dalam membahas sejarah perjuangan bangsa 

Indonesia dan semagat kebangsaan ini, ada dua konsep kunci : yaitu perjuangan 

bangsa dan kebangsaan. Ada tiga pengertian perjuangan secara harafiah, yaitu: 

1) Perjuangan berarti usaha yang penuh dengan kesulitan dan bahaya, 

2)  Perjuangan identik dengan usaha untuk merebut sesuatu atau peperangan    

untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, 

3) Dalam konteks politik, perjuangan berarti wujud interaksi sosial, termasuk 

persaingan, pelanggaran dan konflik 

Sedangkan konsep kebangsaan menunjukkkan ciri-ciri yang menandai golongan 

bangsa atau kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Karena dengan 

http://kompak21.blogspot.com/2011/09/warga-negara-yang-cerdas.html
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mengetahui dan mau belajar sejarahnya maka suatu bangsa diharapkan dapat 

bersikap dan berperilaku cerdas baik secara rasional, spirituil, emosional dan 

sosial. Orang yang mau belajar dari sejarah yakni mengambil makna dan hikmah 

dari sejarah akan semakin bijak dalam bertindak dan mahir dalam mengambil 

keputusan . Sejarah perjuangan bangsa dan semangat kebangsaan suatu bangsa 

akan selalu terus dipelajari, dipelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi 

berikutnya. 

Bangsa adalah sekelompok masyarakat yang bersatu atau dipersatukan oleh 

adanya persamaan nasib dan pengalaman di masa lampau dan mempunyai cita-

cita serta tujuan yang sama untuk kehidupan di masa depan. Pengalaman bangsa 

Indonesia di masa lampau terutama pada masa penjajahan dengan sistem tanam 

paksa yang telah menimbulkan kesengsaraan, penderitaan dan pembodohan telah 

menggugah dan menyadarkan para cerdik pandai atau kaum terdidik untuk 

mengubah nasib bangsanya. 

 

Tahapan-tahapan Perjuangan pergerakan bangsa serta tingkatan-tingkatannya 

dibagi menjadi beberapa periode (periodisasi) , yaitu sebagai berikut : 

a. Masa kejayaan nasional (tahun 400-1927) 

b. Masa penindasan kolonial dan penghisapan feodal (tahun 1600-1908) 

c. Masa menuju sosialisme Indonesia , masa ini bigi menjadi beberapa tahapan: 

1. Zaman perintis (1908-1927) 

2. Zaman penegasan (1927-1938) 

3. Zaman pencobaan (1938- 1942) 

4. Zaman pendobrakan (1942-1945) 

5. Zaman pelaksanaan (1945-sekarang) 
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6. Zaman perjuangan orde baru (1966-1998) 

 

a. Masa Kejayaan Nasional (tahun 400-1600) 

Masa ini merupakan masa mulai diletakannya dasar-dasar peradaban Indonesia, 

yang berkembang dibawah pengaruh kebudayaan Hindu. Pada masa ini mulai 

timbul negara-negara yang diperintah oleh bangsa Indonesia seperti : 

Tarumanegara, Kutai, Mataram, Sriwijaya dan Majapahit. Pada masa ini 

perkembangan kekuasaan kenegraan bersamaan dengan kemajuan pendidikan dan 

perdagangan. 

 

Pelajar-pelajar bangsa Indonesia mulai menyebar keseluruh Asia Tenggara, 

bahkan sampai Madagaskar (Afrika.). Menurut  V. Leur (Kansil, 2000 : 2) dalam 

kitabnya Indonesia Trade and Society mengatakan : bahwa perdagangan India 

selatan saat itu dikuasai oleh bangsa Indonesia, sedang India selatan diangggap 

dan disebut sebagai The trading region of Indonesia.  Krom berpendapat bahwa 

pada masa inilah terciptanya kebudayaan yang tinngi.  

1. Zaman Kutai 

Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 M, dengan ditemukannya 

prasasti 7 yupa. Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa raja 

Mulawarman keturunan dari raja Aswarman yang keturunan dari Kudungga, 

menurut prasasti raja Mulawarman mengadakan kenduri dan sedekah pada 

Brahmana dan para Brahmana membangun yupa itu sebagai tanda terimakasih 

raja yang dermawan. Masyarakat Kutai yang pertama kalinya mencerminkan 

nilai sosial politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan. 

2.  Zaman Sriwijaya 
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Pada abad ke VII munculah suatu kerajaan di Sumatra yaitu kerajaan 

Sriwijaya dibawah kekuasaan wangsa Syailendra, hal ini termuat dalam 

prasasti Kedukan Bukit di kaki bukit Siguntang dekat Palembang. Kerajaan ini 

adalah kerajaan Maritime yang mengandalkan kekuatan lautnya seperti Selat 

Sunda, Selat Malaka. Kerajaan Sriwijaya merupakan suatu kerajaan besar 

yang cukup disegani dikawasan Asia Selatan, dalam sistem pemerintahannya 

terdapat pegawai pengurus pajak dan harta benda.  

Pada saat itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat 

dilepaskan dengan nilai ketuhanan. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama 

dalam suatu negara pada kerajaan Sriwijaya yaitu berbunyi marvual vanua 

Criwijaya siddhayatra subhiksa yang artinya suatu cita-cita negara yang adil 

dan makmur. 

 

3. Zaman Kerajan-kerajaan Sebelum Majapahit 

Sebelum kerajaan majapahit berdiri sebagai suatu kerajaan yang 

memancangkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan di Jawa 

Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Kerajaan Kalingga pada abad ke 

VII, Sanjaya abad ke VIII yang ikut membantu membangun Candi Kalasan 

untuk Dewa Tara dan sebuah wihara untuk pendeta Budha didirikan di Jawa 

Tengah bersama dengan dinasti Syailendra abad ke VII dan IX. Refleksi 

puncak budaya dari jawa tengah dalam periode kerajaan-kerajaan tersebut 

adalah dibangunnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Selain kerajaan-

kerajaan di Jawa Tengah tersebut di Jawa Timur munculah kerajaan-kerajaan 

Isana pada abad ke IX, Darmawangsa abad ke X, Airlangga abad ke XI. 

Agama yang diakui oleh kerajaan adalah Budha, Wisnu, dan agama syiwa 
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yang hidup bsrdanpingan secara damai. Raja Airlangga teleh mengadakan 

hubungan dagang dan bekerjasama dengan Benggala, Chola dan Champa hal 

ini menunjukan nilai-nila kemanusiaan. Di wilayah Kediri Jawa Timur berdiri 

pula kerajaan Singasari yang kemudian sangat erat hubungannya dengan 

berdirinnya kerajan Majapahit 

 

4. Kerajaan Majapahit 

Pada tahun 1923 berdirilah kerajaan Majapahit di bawah pemerintahaan 

raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang dibantu oleh 

Laksamana Nala, wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu 

membentang dari Semenanjung Melayu sampai Irian Barat melalui 

Kalimantan Utara. Pada buku Sutasoma karangan Empu Tantular terdapat 

istilah Pancasila dengan makna persatuan nasional yaitu Bhineka Tunggal 

Ika Tan Hana Dharma Mangrua artinya walaupun berbeda namun satu jua. 

Sumpah palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada berisi cita-

cita mempersatukan seluruh nusantara raya. Kerajaan Majapahit 

mempunyai nilai hubungan bertetangga dengan baik dan nilai musyawarah 

mufakat yang dilakukan oleh sistim pemerintahannya. Perselisihan dan 

perang saudara pada permulaan abad XV membuat kerajaan Majapahit 

berangsur-angsur mulai memudar dan akhirnya mengalami keruntuhan. 

 

Pada masa runtuhnya Majapahit digunakan oleh kerajaan Cina untuk memperluas 

pengaruhnya. Banyak daerah terutama yang jauh dari pusat Majapahit melepaskan 

diri dari kesatuan. Desentrilisasi makin menjadi-jadi, keadaan inilah yang 
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mempermudah bangsa-bangsa barat untuk menerobos menyerbu nusantara pada 

permulaan abad 15. 

 

 

b. Masa Penindasan Kolonial dan penghisapan feodal (tahun 1600-1908) 

Dengan datangnya bangsa-bangsa barat (seperti Portugis, Belanda, dan Inggris) 

mulailah masa suram bagi bangsa Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa tersebut 

didorong terutama oleh faktor-faktor ekononi dan juga faktor agama. Pada abad 

ke-16  kerajaan Turki di bawah Sultan Mohammad berhasil memblokir daerah 

perdagangan Timur Tengah. Karena dahulu Eropa selalu dipenuhi kebutuan 

barang-barangnya lewat Timur Tengah (terutama bahan-bahan mentah seperti 

rempah-rempah, sutra, kayu wangi dan sebagainya), maka dengan  diblokirnya 

daerah ini oleh Islam, praktis perdagangan ini pun dikuasai oleh pedagang-

pedagang Islam pula. Meskipun demikian orang eropa ingin memperoleh barang-

barang tersebut tanpa perantara orang Islam. Ini mendorong mereka nencari 

daerah-daerah yang menghasilkan rempah-rempah tersebut.  

Bangsa barat yang pertama-tama datang ke Indonesia ialah bangsa Spanyol dan 

Portugis. Segera setelah mereka sampai di Indonesia, yang dilakukan ialah secepat 

mungkin merebut perdagangan di Asia Tenggara yakni Malaka (yang waktu itu 

merupakan pusan penimbunan barang-barang). Kedatangan meeka dipermudah 

oleh situasi pada waktu itu, yaitu antara lain : 

 

1. Adanya vacum kekuasaan di Nusantara 

2. Pertentangan di antara bangsa Indonesia 
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Pertentangan ini terutama bagi kerajaan-kerajaan kecil yang saling berrebut 

hegemoni. Pertentangan ini dimanfaatkan oleh bangsa barat dengan baik-baik. 

Dengan dalih bersekutu, Spanyol/ Portugis mengadu domba kerajaan-kerajaan 

kecil untuk saling bermusuhan. Setelah Malaka jatuh ditangan Portugis , expansi 

diteruskan ke Indonesia, Maluku dan sekitarnya. Daerah rempah-rempahlah yang 

terutama menjadi sasaran. Pada tahu 1494 antara Portugis dan Spanyol dicapai 

suatu persetujuan yang membagi duia mejadi dua daerah pengaruh mereka. 

Sebelah barat menjadi pengaruh kekuasaan Spanyol dan timur menjadi pengaruh 

kekuasaan Portugis. Persetujuan inilah yang menajdi kedua bangsa ini berlomba-

lomba untuk menguasai daerah-daerah di luar Eropa. Dan sejak saat itu dapat 

dikatakan bangsa Indonesia mulai merasakan imperalisme. Mereka mengangggap 

dunia seolah milik mereka. 

 

Bangsa Indonesia menolak anggapan ini, dibawah pimpinan Sultan Hairun dari 

Ternate,  Bangsa Maluku bertekad melawan Imperalisme ini. Meskipun Haitun 

gugur karena kelicikan Portugis, putranya Babullah berhasil mengusir Portusgis 

pada tahun 1575. Perlawanan demi perlawanan dari bangsa Indonesia terus 

dilakukan untuk melawan Portugis. Trenggono dari Demak pernah menyerbu 

Malaka (1533), angkatan laut Aceh bekali-kali menghantam mereka (1529, 1551, 

1570, 1575), Fatahillah berhasil menduduki Sunada Kelapa sebelum pelabuhan itu 

jatuh ditanggan Portugis(1527). Menghadapi perlawanan terus-menerus dari 

kerajaan Islam Indonesia kedudukan Portugis menjadi goyah apalagi datangnya 

bangsa-bangsa Barat lainnya, maka persaingan menjadi bertambah besar. 

Lemahnya bangsa Portugis tidak berarti bangsa Indonesia aman dari gangguan 

imperalisme., sebab kemudian datang bangsa Belanda. Bangsa ini datang pada 
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tahun 1596, mereka mendarat di Banten dibawah pimpinan C. De Houtman. 

Tahun 1600 di bawah pimpinan Steven vd Hagen, mereka sampai di Maluku. 

Kedatangan meeka mula-mula disambut baik, karena rakyat Maluku juga 

berharap perdagangan rempah-rempahnya akan nertambah besar. Tetapi sambutan 

baik ini digunakan Belanda untuk memulai menancapkan kuku penjajahannya.  

 

Setelah berhasil memperkuat pijakan di Maluku, Belanda ingin memperoleh suatu 

stronghold bagi Imperialismenya . Dan yang dipilih adalah Jayakarta, dimana 

sejak 1602 kompeni Belanda telah membuka suatu kantor dagang disana. Usaha 

Belanda ini mendapat tantangan yang keras dari Sultan Agung dari Mataram. 

Berbagai cara telah ditempuh olehnya untuk mengusir Imperialisme Belanda 

tersebut. Tetapi perlawanan Sultan Agung dapat dipatahkan (1619) dan sejak saat 

itu Belanda semakin melebardaerah monopolinya. Imperialisme makin dalam dan 

makin luas ditancapkan ke tubuh bangsa Indonesia, dengan melalui beberapa fase 

yaitu : 

a. Fase antara tahun 1602-1800 

Fase ini merupakan fase merajalelanya kapitalisme, yang dipancarkan 

dalam bentuk perserikatan dagang VOC.  

b. Fase antara tahun 1800-1850 

Fase ini diselingi oleh penjajahan Inggris yang berlangsung dari tahun 

1812-1816.  

c. Fase antara tahun 1850-1870 

Kalau sebelumnya rakyat ditindas oleh monopoli pemerintah jajahan, kini 

rakyat ditambah penindasannya yakni perusahaan asing atau ordeneming-

ordeneming Belanda 
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d. Fase setelah 1870 

Perusahaan-perusahaan asing makin bertambah jumlahnya, dalam fase 

setelah ini karena Imperialisme Belanda makin bersifat internasional 

berkat politiknya. Perubahan ini tidak membawa kemajuan bagi bangsa 

Indonesia, bangsa ini tetap menderita. Bahaya kelaparan mengancam 

rakyat. Keadaan ini meninbulkan kecaman terhadap pemerintah jajahan. 

Kalau dulu tanam paksa menggerakan pena multatuli, maka dalam fase 

kolonial liberal muncullah Canrad van Deventer dengan usulnya yang 

terkenal. Pokok usul itu ialah pemerinatah Belandatelah banyak berhutang 

terhadap bangsa Indonesia selama Politik batig saldo , maka karena itu 

sudah menjadi kewajiban Belanda untuk membayar hutang-hutangnya. 

Van Deventer menusulkan supaya dijalanka politik balas budi. 

Pokok usulan Van Deventer ialah untuk membayar hutang itu Belanda 

harus memperlihatkan budi baiknya dengan mengusahakan perbaikan-

perbaikan dalam bidang pengairan (irigasi), bidang pendidikan (edukasi), 

dan pemindahan penduduk (transmigrasi).ketiga poko ini yang dikenal 

dengan Trilogi Van Deventer.Usulan tersebut tidak semua dilaksanakan, 

sedang sebagian pelaksanaannya pun disesuaikan dengan politik imperialis 

Belanda. 

 

 

 

Ciri-ciri pokok dari Imperialisme Belanda menurut R. Kennedy (Kansil 2000 :13) 

Ialah antara lain: 

a. Membeda-bedakan warna kulit 
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b. Menjadikan tanah jajahan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi negara induk 

c. Perbaikan sosial sedikit 

d. Jarak sosial antara bangsa terjajah dengan penjajah 

Reaksi bangsa Indonesia sebelum abad XX ialah dengan perlawanan bersenjata. 

Setelah abad  XX , maka perlawanan itu berubahmenjadi tinadakan nasionalitis 

yang aktif terwujud dalam gerakan-gerakan nasional. 

 

C. Zaman Perintis (Pergerakan Nasional Sebelum tahun 1928) 

1. Budi Utomo 

Melihat akan tersia-sianya rakyat di bidang pendidikan dan pengajaran maka 

tergeraklah hati Dokter Wahidin Sudirohusodo. Beliau bertekad untuk 

mengusahakan berdirinya suatu badan untuk membantu beasiswa pelajar-pelajar 

Bumiputera. Gagasannya itu mendapat persetujuan pelajar-pelajar Stovia seperti 

Sutomo, Gunawan, dan lain-lainnya. Maka atas usaha Sutomo dan kawan-kawan 

nya itu pada tanggal 20 mei 1908  didirikanlah suatu organisasi dengan nama 

Budi Utomo. Program utama dari organisasi ini ialah mengusahakan perbaikan 

pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1928 Budi Utomo menambahkan suatu 

asas perjungannya yakni ikut bersama melaksanakan cita-cita persatuan Indonesia 

 

 

 

 

 

2.Pergerakan Islam 

Dikalangan umat Islam Indonesia timbul pula kesadaran untuk berorganisasi. 

Telah diketahui bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia itu bersamaan 



46 
 

dengan datangnya bangsa barat yang juga berusaha menyebarkan agama Kristen. 

Pada tahun 1916 Serikat Islam Sentral mengadakan kongres pertamanya. Kongres 

ini dinamai kongres Nasional Sarikat Islam. Disitu Sarekat Islam mencita-citakan 

adanya satu nasionalisme bagi penduduk asli Indonesia. Dengan demikian 

gerakan Serikat Islam lebih meningkatkan kearah mempersatukan bangsa 

Indonesia sebagai satu bangsa. Tindakan-tindakan Sarikat Islam lebih keras jika 

dibandingkan dengan Budi Utomo. Pada waktu ada aksi Inlandsche Militie, SI 

pun ikut mendesak pemeritah jajahan. Tetapi aksi SI yang paling terkenal ialah 

tuntutannya agar didirikan suatu dewan perwakilan rakyat bagi orang Indonesia. 

Akibat infiltrasi maka timbullah perpecahan pendapat di kalangan SI hingga dapat 

disebutkan adanya dua aliran pokok yakni : 

1. Yang tetap mempertahankan dasar agama, yang lazim disebut dengan 

nama Sarikat Islam Putih, di bawah pimpinan Cokroaminoto dan Agus 

Salim. 

2. Yang bersifat ekonomis dogmatis dan lazim dinamakan Sarikat Islam 

Merah, dibawah pimpinan Semaun dan Darsono.  

Pada tahun 1923 Sentrali Sarikat Islam dirubah namanya menjadi Partai Sarikat 

Islam (PSI). Kebangkitan Budi Utomo dan Sarikat Islam, diikuti dengan 

timbulnya organisasi-organisasi lainnya.  

 

 

d. Zaman Penegasan dan Zaman Pencobaan 

Dengan bubarnya PKI tahun 1926 tidak berarti bahwa gerakan nasional menjadi 

lumpuh. Pada tahun 1924 Tujuan Perhimpunan Indonesia ialah kemerdekaan 

Indonesia, selain berpropaganda untuk tujuan-tujuannya itu PI juga melakukan 
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kontak dengan gerakan-gerakan nasional. Asas yang dianut PI  yaitu asas 

Nasionalisme yang radikal telah mampu menandingi asas PKI , yaitu : 

1. Hanya Indonesia yang bersatulah dapat menyingkirkan pertikaian antar 

golongan. Tujuan bersama kemerdekaan Indonesia itu memerlukan 

penghimpunan tenaga massa nasional yang sadar atas dasar kekuatan 

sendiri 

2. Turut sertanya semua lapisan rakyat mutlak perlu untuk mecapai 

tujuan tersebut  

3. Kalau penjajah selalau ingin mengurangi jurang antara mereka dengan 

si terjajah, maka terjajah harus melawan dengan mempertajam jurang 

tersebut 

4. Segala macam usaha dilakukan untuk mengembalikan keadaan 

jasmani, rohani ke keadaan biasa. Akibat penjajah maka kehidupan 

jasmani dan rohani Indonesia sangat rusak. 

 

Pengaruh PI mendorong pemimpin-pemimpin muda bandung untuk mendirikan 

suatu partai politik baru ialah Partai Nasional Bangsa Indonesia ( semula namanya 

Perserikatan Nasional Indonesia) pada tanggal 4 juli 1927. Pendirian partai baru 

ini sebagian besar adalah anggota-anggota perhimpunan Indonesia. Asas Partai 

PNI adalah sasa perkupulan, yang pertama ialah Zelf Help, prinsip menolong diri 

sendiri, kedua Non Kooperasi dan ketiga Marhaenisme. 

Usaha persatuan pertama dimulai dengan didirikannya Radicale Con- Sentratie. 

Tetapi usaha ini mengalami kekandasan, kemudian pada tahun 1927atas inisiatip 

Soekarno (PNI)  didirikan Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik 

Kebangsaan Indnesia (PPPKI)  dimana tergabung di dalamnya PNI (diwakili 
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Sukiman, Syahbudin Latif), Budi Utomo (Kusumo Utoyo, Sutopo Wonoboyo), 

Pasundan (Oto Subroto), Sarikat Sumatra (Parada Harahap), Kaum Betawi (Husni 

Thamrin). Gabungan ini bertujuan menyebarkan dan memperdalam rasa persatuan 

serta menyatukan cara aksi untuk mencapai cita-cita nasional. 

Pada tanggal 28 oktober 1928  atas inisiatip pemuda revolusioner seperti Moh. 

Yamin, Suyono Hadinoto, J. Leimena, Rohyani, W.R. Supratman, Adnan K. Gani 

dan lain-lainnya dikumandangkanlah sumpah pemuda. Sumpah Pemuda adalah 

satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini 

dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya 

negara Indonesia. 

Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda 

Kedua yang diselenggarakan dua hari, 27-28 Oktober 1928 di Batavia (Jakarta), 

Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada tanah air Indonesia, bangsa 

Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi 

setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam segala surat 

kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Berikut ini adalah 

bunyi Sumpah Pemuda : Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah 

darah jang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku 

berbangsa jang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia 

menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebangkitan_Nasional_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Pemuda_Kedua
http://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Pemuda_Kedua
http://id.wikipedia.org/wiki/Batavia
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e. Zaman Pendobrak 

Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda Jepang pemimpin Asia, 

Jepang saudara tua bangsa Indonesia. Pemerintah Jepang bersikap bermurah hati 

kepada bangsa Indonesia, yaitu menjanjikan Indonesia akan merdeka. Pada 

tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang beliau 

memberikan hadiah kepada bangsa Indonesia yaitu kemerdekaan tanpa syarat. 

Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia maka 

dibentuklah suatu badan yang menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan 

Indonesia yaitu Badan PenyelidikUsaha Usaha Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI) atau Dokuritu Zyumbi Tioosakai yang diketuai Radjiman 

Wediodiningrat, dan beranggotakan 60 orang yang berasal dari pulau 

Jawa,Sumatra, Maluku, Sulawesi danbeberapa orang peranakan Eropa, Cina dan 

Arab. Pada tanggal 6 agustus 1945 jatuhlah bom atom Amerika Serikat di kota 

Hirosyima. Pemimpin-pemimpin Jepang mengetahui bahwa negarnya telah 

mendekati ekalahan. Begitu juga Jendral Terauchi, panglima angkatan Perang 

jepang. Agar tidak kehilangan muka terhadap bangsa Indonesia Jendral Terauchi 

pada tangggal 7 agustus 1945 mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia 

kemudian hari akan diberi kemerdekaan sebasai anggota Kemakmuran Bersama 

Asia Timur Raya. 

 

Untuk menerima petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan kemerdekaan 

Soekarno, Moh. Hatta dan  Rajiman diminta datang ke Saigon pada tangggal 9 

Agustus 1945. Tetapi ketika bom atom kedua meledak di Nagasaki, Jepang tak 

ada kesempatan dan tidak punya kekuasaan lagi untuk memikirkan nasib bangsa 

lain. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. 
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Maka lenyaplah janji Kemerdekaan Jendral Teruchi. Pada kesempatan itu 

dimanfaatkan oleh para pemuda mengadakan perundingan dibawah pimpinan 

Chaerul Saleh. Rapat memutuskan supaya Kemerdekaan segera diproklamasikan 

oleh Bangsa Indonesia sendiri. Karena semangat rakyat dan pemuda demikian 

meluapnya sehingga setiap waktu timbul keributan terhadap jepang . 

 

Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda membuat 

diamankannya Soekarno dan Moh. Hatta ke Rengasdengklok, agar tidak dapat 

pengaru dari Jepang. Setelah diadakan pertemuan di Pejambon Jakarta pada 

tanggal 16Agustus 1945 diperoleh kepastian bahwa Proklamasi kemerdekaan 

akan tetap dilaksanakan di Jakarta, untuk mempersiapkan proklamasi tersebut 

Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah 

proklamasi dan pada akhirnya konsep Soekarno yang diterima dan diketik oleh 

Sayuti Melik. Kemudian pada tanggal 17Agustus 1945di Pegangsaan timur 56 

Jakarta, tepat pada hari Jum‟at legi jam 10.00 WIB, Bung Karno dengan 

didampingi oleh Bung Hatta membacakan naskah Proklamasi sebagai berikut : 

PROKLAMASI 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hai-hal 

yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara 

seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 

Jakarta, 17 Agustus 1945 

Atas Nama Bangsa Indonesia 

Soekarno Hatta 
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Berdasarkan uraian di atas Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 

merupakan hasil jerih payah bangsa Indonesia sendiri yang didorong oleh rahmat 

Tuhan Yang Maha Esa dan bukanlah hadiah atau pemberian dari negara lain. 

Lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 

merupakan titik kulminasi dari perjuangan bangsa Indonesia, ini berarti bahwa 

sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya pada saat 

diproklamasikan. Puncak bukanlah akhir, oleh karena itu perjuangan belum 

berhenti atau sudah selesai karena itu kita sebagai generasi muda harus tetap 

berjuang dan rela berkorban untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan di 

segala bidang kehidupan. 

 

Proklamasi berarti juga bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri 

dari segala bentuk penjajahan dan sekaligus membangun suatu rumah tangga baru, 

yaitu Negara Republik Indonesia. Dengan proklamasi itu berarti bangsa Indonesia 

bebas menentukan nasibnya sendiri, dapat memulai mengatur rumah tangga 

bangsa dan negaranya sendiri tanpa campur dari negara lain.  

Proklamasi kemedekaan bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan alat untuk 

mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki 

kewajiban moral atas kemerdekaan itu, dan mengisinya dengan pembangunan di 

segala bidang kehidupan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, proklamsi kemerdekaan mengandung makna: 

a. Secara yuridis (hukum) proklamasi merupakan saat mulai berlakunya tertib 

hukum nasional dan berakhirnya tertib hukum kolonial 
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b. Secara politis dan sosiologis, proklamasi mengandung arti bahwa bangsa 

Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk 

menentukan nasibnya sendiri dalam suatu kerangka negara kesatuan Repbulik 

Indonesia. Era merebut dan mempertahankan kemerdekaan mengandung nilai 

juang yang paling kaya dan lengkap sebagai titik kulminasinya adalah pada 

perang Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nilai-nilai kejuangan yang terkandung 

dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan adalah sebagai berikut : 

1. Nilai kejuangan relegius (iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa) 

2. Nilai kejuangan rela dan ikhlas berkorban. 

3. Nilai kejuangan tidak mengenal menyerah 

4. Nilai kejuangan harga diri 

5.  Nilai kejuangan percaya diri. 

6.  Nilai kejuangan pantang mundur. 

7.  Nilai kejuangan patriotisme. 

8. Nilai kejuangan heroisme. 

9.  Nilai kejuangan rasa senasib dan sepenanggungan. 

10. Nilai kejuangan rasa setia kawan. 

11. Nilai ke juangan nasionalisme dan cinta tahah air 

12. Nilai kejuangan persatuan dan kesatuan. 

f. Zaman Pelaksanaan 

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata bangsa Indonesia 

masih menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya untuk menanam kembali 
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kekuasan Belanda di Indonesia. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia 

internasional, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat : 

(1). Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang 

menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum waktunya (seharusnya 

belaku 6 bulan ). Kemudian memberikan kekuasaan MPR danDPR yang semula 

dipegang Presiden kepada KNIP. 

(2). Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945, tentang penbentukan partai 

politik yang sebanyk-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan 

pada saat itu bahwa salah satu cirri demokrasi adalah multi partai. Maklumat juga 

sebagai upaya agar dunia Barat menilai bahwa Negara Proklamasi sebagai negara 

Demokratis. 

(3). Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yang intinya maklumat 

ninimengubah sistem Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parlementer 

berdasarkan asas demokrasi liberal. 

 

Sebagai hasil Konfrensi Meja Bundar (KMB) maka ditanmdatangani suatu 

persetujuan (Mantelresolusi) oleh Ratu Belanda Yuliana dan wakil pemeritah RI 

di kota Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949, maka berlakulah konstitusi 

RIS antara lain : 

a). Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federasi) yaitu 16 negara 

bagian (pasal 1dan 2). 

b). Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi 

liberal dimana manteri-menteri brtanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan 

pemerintah kepada parlemen 
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c). Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan 

semangat maupun isi pembukaan UUD 1945, Proklamasi Kemerdekaan sebagai 

naskah Proklamasi yang terinci. 

 

Sebelum persetujuan KMB bangsa Indonesia sudah mempunyai kedaulatan, oleh 

karena itu prsetujuanitu bukanya penyerahan kedaulatan melainkanpemulihan 

kedaulatan atau pengakuan kedaulatan . Terbentuknya negara Republik Indonesia 

tahun 1950 berdasarkan persetujuan RIS dengan negara RI tanggal 19 Mei 1950, 

seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan dengan Konstitusi sementara yang 

barlaku sejak 17 Agustus 1950. Walaupun UUDS 1950 merupakan tonggak untuk 

menuju cita-cita Proklamasi, Pancasila dan UUD 1945, kenyataanya masih 

beorientasi kepada pemerintah yang berasas demokrasi liberal. 

Pada pemilu tahun 1955 dalam kenyataannya tidak dzpat memenuhi harapan dan 

keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada politik, social 

,ekonomi, dan hankam. Hal ini disebabkan oleh konstituante yang seharusnya 

membuat UUD negara RI ternyata membahas kembali dasar negara, maka 

presiden sebagai badan yang harus bertanggung jawab mengeluarkan dekrit atau 

pernyataan pada tanggal 5 Juli 1959, yang isinya : 

I. Membubarkan Konstituante 

II. Menetapkan kembali UUDS 1945 dan tidak berlakunya kembali UUDS 1950 

 

III. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 

 

 

Berdasarkan Dekrit Presiden tersebut maka Undang-Undang Dasar 1945 berlaku 

kembali di negara Republik Indonesia hingga sat ini. Dekrit adalah suatu putusan 

dari orang tertinggi (kepala negara atau orang lain) yang merupakan penjelmaan 



55 
 

kehendak yang sifatnya sepihak. Dekrit dilakukan bila negara dalam keadaan 

darurat, keselamatan bangsa dan negara terancam oleh bahaya. Landasan mukum 

dekrit adalah Hukum Darurat, yang dibedakan atas dua macam yaitu : 

Hukum Tatanegara Darurat Subjektif yaitu suatu keadaan hukum yang memberi 

wewenang kepada orang tertinggi untuk mengambil tindakan-tindakan hukum. 

Hukum Tatanegara Darurat Objektif yaitu suatu keadaan hukum yang 

memberikan wewenang kepada organ tertinggi negara untuk mengambil tindakan-

tindakan hukum, tetapi berlandaskan konstitusi yang berlaku. 

 

Setelah dekrit presiden 5 Juli 1959 keadaan tatanegara Indonesia mulai stabil, 

keadaan ini dimanfaatkan oleh kalangan komunis dengan menanamkan ideology 

belum selesai. Ideologi pada saat itu dirancang oleh PKI dengan ideology Manipol 

Usdek serta konsep Nasakom. Puncak peristiwa pemberontakan PKI pada tanggal 

30 September 1965 untuk merebut kekuasaan yang sah negara RI, pemberontakan 

ini disertai dengan pembunuhan para Jendral yang tidak berdosa. Pemberontakan 

PKI tersebut berupaya untukmenggabti secara paksa ideology dan dasar filsafat 

negara Pancasila dengan ideology komunis Marxis. Atas dasar tersebut maka pada 

tanggal 1Oktober 1965 diperingati bangsa Indonesia sebagai „Hari Kesaktian 

Pancasila‟. 

 

Setelah meletusnya G 30 S PKI sampai saat ini disebut sebagai „Orde Baru‟, yaitu 

suatu tatanan masyrakat dan pemerintahan yang menutut dilaksanakannya 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. 

Muncilnya orde baru diawali dengan aksi-aksi dari sluruh masyarakat antara lain : 

Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa 
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Indonesia(KAMI), Kesatuan Aksi guru Indonesia (KAGI), dan lainnya. Aksi 

tersebut menuntut denga tiga tuntutan atau yang dikenal dengan Tritura, adapun 

isi tritura tersebut sebagai berikut : 

1). Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya 

2). Pembersihan kabinet dari unsure G 30 S PKI 

3). Penurunan harga 

Karena orde lama tidak mampu menguasai pimpinan negara, maka Panglima 

tertinggi memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat Letnan 

Jendral Soeharto dalam bentuk suatu surat yang dikenal dengan surat perintah 11 

Maret 1966 (Super Semar). Tugas pemegang super semar yaitu untuk memulihkan 

keamanan dengan jalan menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI. 

Orde Baru berangsur-angsur melaksanakan programnya dalam upaya 

merealisasikan pembangunan nasional sebagai perwujudan pelaksanaan Pancasila 

dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. 

Perkembangan globalisasi ditandai dengan kuatnya pengaruh lembaga-Iembaga 

kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan 

perpolitikan, perekonomian, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan global. 

Kondisi ini akan menumbuhkan berbagai konflik kepentingan, baik antar negara 

maju dengan negara-negara berkembang maupun antar sesama negara 

berkembang serta lembaga-lembaga internasional. Disamping hal tersebut adanya 

issu global yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup 

turut pula mempengaruhi keadaan nasional. 
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Globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi dan trnasportasi, sehingga 

dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi kampung sedunia tanpa mengenal 

batas negara. Kondisi yang demikian menciptakan struktur baru yaitu struktur 

global. Kondisi ini akan mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara di Indonesia, serta akan mempengaruhi juga daiam 

berpola pikir, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia sehingga akan 

mempengaruhi kondisi mental spiritual bangsa Indonesia. 

Dari uraian tersebut di atas, bahwa semangat perjuangan bangsa yang merupakan 

kekuatan mental spiritual yang melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa 

Perjuangan Fisik. Dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk 

mengisi kemerdekaan diperlukan Perjuangan Non Fisik sesuai dengan bidang 

tugas dan profesi masing-masing yang dilandasi nilai-nilai perjuangan bangsa 

Indonesia, sehingga memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan 

perilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa 

dalam rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Dalam rangka Perjuangan Non Fisik sesuai bidang tugas dan profesi masing-

masing wawasan atau cara pandang bangsa Indonesia yaitu wawasan kebangsaan 

atau Wawasan Nasional yang diberi nama Wawasan Nusantara adalah cara 

pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba 

beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan 

wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dari setiap aspek 
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kehidupan bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Sedang hakekat Wawasan 

Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau Nasional dengan pengertian cara 

Pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi 

kepentingan nasional. 

Atas dasar pemikiran dari perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang 

mengandung nilai-nilai semangat perjuangan yang dilaksanakan dengan 

perjuangan Fisik dan wawasan Nusantara yang merupakan pancaran nilai dari 

ideoiogi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga dalam 

mengisi kemerdekaan diperlukan Perjuangan Non Fisik sesuai bidang tugas dan 

profesi masing-masing di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara untuk mencapai cita-cila dan tujuan nasional. 

Dengan demikian anak-anak bangsa sebagai generasi penerus akan memiliki pola 

pikir, pola sikap dan pola tindak yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara serta tidak akan mengarah ke disintegrasi bangsa, karena 

hanya ada satu Indonesia yaitu NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). 

 

4. Tinjauan Tentang sikap 

a. Pengertian Sikap 

Sikap sebagai “ kesiapan dari psike untuk betindak atau bereaksi dengan cara 

tertentu. 

Sikap sering muncul dalam bentuk pasangan, satu disadai sedang yang lainnya 

tidak di sadari. Menurut Sri Utami Rahayuningsih (2008:5), sikap adalah : 
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1. Berorientasi respon : sikap adalah suatu bentuk dari perasaan , yaitu 

perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung 

pada suatu objek. 

2. Beroientasi pada kesiapan respon : sikap merupakan kesiapan untuk 

bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu, apabila 

dihadapkan pada suatu  stimulus yang menghendaki adanya respon. 

3. Beroientasi kepada skema triadic : sikap merupakan konstelasi 

komponen-kompoen kognitif, afektif, dan psikomotor yang saling 

berinteraksi dalam memahami, merasakan , dan berpilaku terhadap suatu 

objek di lingkungan sekitaranya. Berdasarkan pendapat di atas sikap 

secaca umum adalah keadaan mental dan syaraf dari kesiapan, yang 

diatur melalui pengalaman dinamik atau terarah terhadap respon individu 

pada semua objek yang ada disekitarnya. 

 

Menurut Notoatmodjo (2003:18) “ 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,” sedangkan menurut Widiyatun (1999:218) “ 

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.” 

Allpo dalam Notoadmodjo, (2003:143) menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai 

iga komponen pokok, yaiu : 

1. Kepecayaan (keyakinan), ide, dan konsep terhadap suatu objek. 

2. Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek . 

3. Kecenderungan unuk bertindak  

 

Ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh . dalam 

penenuan sikap yang utuh ini , pengetahuan, pemikiran, keyakinan dan emosi 

memegang peranan penting. 
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Tedapat beberapa teori sikap menurut Mar‟at (2005 :77) yaitu : 

1. Teori keseimbangan  

Upaya individu untuk tetap konsisten dalam bersikap dalam hidup. Suatu 

sistem seimbang terjadi apabila seseorang sependapat dengan orang lain yang 

disukainya. Ketidak sukaan terjadi bila seseorang tidak sependapat dengan 

orang yang disukainya atau sependapat dengan yang tidak disukainya. 

2. Teori konsistensi kognitif- afekif 

Fokusnya pada bagaiman seseorang berusaha membuat kognisi meeka 

konsisten dengan afeksinya. Penilaian seseorang terhadap suatu kejadian akan 

mempengaruhi keyakinannya 

3. Teori ketidaksesuaian  

Individu menyelaaskan elemen-elemem kognisi, pemikiran atau 

struktur(konsonansi:selaras) 

4. Teori aibusi 

Individu mengetahui akan sikapnnya dengan mengambil kesimpulan dari 

perilakunya sendiri dan presepsinya tentang sitruasi. Implikasinya adalah 

peubahan perilaku seseorang menimbulkan kesimpulan pada orang tersebut 

bahwa sikapnya berubah. 

 

Bedasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan  

reaksi arau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulasi 

atau objek yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik  

terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang bekaitan dengannya. 

 

b. Fungsi Sikap 

Sikap yang dimiliki seseoang dapa memberikan arah perilaku dalam kehidupan. 

Sehubangan dengan hal tersebut,  Mar‟at (2005:48) beranggapan , bahwa fungsi 

dari sikap adalah : 

“ Sikap memiliki fungsi intrsumental dapat menyesuaikan atau berfungsi pula 

dalam memberikan  pelayanan, sikap dapat berfungsi sebagai penahan diri 

ataupun fungsi dalam mengadapasikan dunia luar . Sikap berfungsi pula sebagai 

penerima terhadap suatu objek dan ilmu serta memberi arti . Sikap dapa pula 

menunjukan nilai ekspesif dari seseorang dalam menjawab suatu situasi.” 

 

Mar‟at beranggapan bahwa sikap memiliki satu fungsi untuk menghadapi dunia 

luar individu agar senantiasa menyesuaikan dengan lingkungan menurut 
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terjadinya perubahan, sehingga terliha terus-menerus terjadinya perubahan sikap 

dan tingkah laku. Fungsi (tugas)sikap dapat dibagi kedalam empat golongan, 

yaitu: 

a. Sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri  

b. Sikap  berfungsi sebagai pengatur tingkah laku  

c. Sikap berfungsi sebagai alat pengukuran pengalaman-pengalaman . Dalam hal 

ini perlu diemukakan bahwa manusia di dalam menerima pengalaman-

pengalaman dari dunia lua sikapnya idak pasif, eapi dieima secaa akif , ainya 

pengalaman yang beasal dari dunia luar itu tidak semuanya dilayani oleh 

manusia, tetapi manusia memilih mama-mana yang pelu dan yang mana yang 

tidak perlu dilayani. 

d. Sikap berfungsi sebagai penyaaan kepibadian, Sikap sering mencerminkan 

pibradi seseorang. 

  

Sedangkan  menurut Harry C. Triandis (2007 :67) , sikap mempunyai fungsi 

untuk: 

a. Membantu orang memahami dunia disekelilingny, dengan mengorganisir dan  

meyederhanakan masukan yang sangat kompleks dari lingkungan; 

b. Melindungi harga diri (self-esteem) orang, dengan memungkinkan mereka 

menghindar dari kenyataan-kenyataan yang kurang menyenangkan sehubungan 

dengan diri mereka; 

c. Membantu orang menyesuaikan diri dalam dunia yang kompleks ini, dengan 

membuat mereka cenderung bertingkah lalku tertentu( yang diterima 

lingkungannya) untuk memaksimumkan ganjaran positif dari lingkungan; 
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d. Memungkinkan orang mengekspresikan nilai-nilai atau pandangan-pandangan 

hidupnya yang mendasar. 

Fungsi sikap yang cukup penting tersebut, maka sikap yang sudah berkembang 

dalam diri seseorang akan cenderung dipertahankan dan sulit sekali diubah. 

Karena mengubah sikap yang dasar dapat berarti (1) mengadakan penyesuaian 

baru terhadap objek atau situasi yang dihadapi, (2) harus memilih kembali respons 

baru yang tepat dalam menghadapi situasi tertentu, (3) harus memberi makna 

yang baru kepada objek yang dihadapi. Hal ini seringkali cukup merepotkan dan 

menimbulkan rasa tidak enak, serta cukup mengganggu diri orang yang 

bersangkutan. 

Adapun untuk dapat memahami sikap sosial biasanya tidak mudah , maka dari itu 

perlu adanya metode-metode. Metode-metode itu antara lain: 

a. Metode langsung adalah metode dimana oang itu secara langsung diminta   

pendapat mengenai objek tertentu. 

b. Metode tidak langsung ialah metode dimana orang diminta supaya menyatakan 

dirinya mengenai objek sikap yang diselidiki , tetapi secara tidak langsung 

c. Tes tersusun adalah tes yang menggunakan skala sikap yang dikonsuksikan 

terlebih dahulu menurut prinsip-prinsip tertentu. 

d. Tes yang tidak tersusun ialah misalnya wawancara , daftar pertanyaan dan 

penelitian bibligrafi. 
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c. Faktor-faktor yang Menyebabkan Perubahan Sikap 

Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya . Pembentukannya senantiasa 

berlangsung dalam interaksi manusia, dan bekenaan dengan objek tertentu . 

Intreaksi sosial di dalam kelompok maupun luar kelompok dapat mengubah atau 

membentuk sikap yang baru. Beikut ini faktor-faktor yang menyebabkan 

perubahan sikap yang dikemukaan oleh beberapa ahli . Menurut Azwa dalam 

Fredisi (2006:19) bahwa faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan 

sikap adalah : 

1. Pengalaman pibadi 

2. Kebudayaan  

3. Oang lain yang dianggap pening  

4. Media masa 

5. Insusi (lembaga) pendidikan dan lembaga agama 

6. Emosional 

Selain iu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan sikap, antara 

lain: 

1. Status kesehatan, terutama status darah 

2. Status pikiran 

3. Status nilai diri dan sikap orang yang dihadapi  

4. Persoalan yang dibincangkan  

5. Nada memperbicangkan 

6. Kepentingan diri dalam hal yang diperbincangkan 
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Kedua pendapat di atas dipetegas lagi dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Ahmadi (2000:171) adapun yang menyebabkan peubahan sikap yaitu: 

a. Faktor intern yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. 

Faktor ini berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima atau 

mengolah pengaruh-pengaruh yang datang di luar. 

b. Faktor ekstern yaitu faktor yang terdapat dari luar pribadi manusia. Faktor ini 

berupa interaksi sosial diluar kelompok. 

 

d. Pengukuran Sikap 

Sikap setiap orang berbeda atau bervariasi, baik kualitas maupun jenisnya 

sehingga perilaku individu menjadi bervariasi. Pentingnya aspek sikap dalam 

kehidupan individu mendorong para psikolog untuk mengembengkan teknik dan 

istrumen untuk mengukur sikap manusia. Cara pengukuran sikap pada dasarnya 

dapat dibedakan secara langsung. Pengukuran secara langsung berstruktur adalah 

pengukuan sikap yang dilaksanakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tersusun 

secara tertulis yang disampaikan kepada subyek penelitian atau seseorang. 

Pengukuan sikap secara tidak langsung adalah pengukuran dengan menggunakan 

alat-alat tertentu, yang biasanya bebentuk tes standar. Pengukuan ini  cukup sulit, 

sehingga tidak semua orang dapat membuat analisa terhadap suatu  tes . Biasanya 

hanya para psikolog sajalah yang berhak penuh untuk menginterprestasikan hasil 

tes tersebut. 
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Bebagai cara pengukuran sikap yang telah dikemukakan di atas, cara-cara 

pengukuran sikap dalam penelitian ini adalah cara langsung berstruktur yang 

dikenal dengan nama”summated ratings method” (Walgito, 2000 :79). 

B. Kerangka Pikir 

      Pembinaan terhadap warga negara Indonesia memiliki pemahaman sejarah 

perjuangan bangsa  mengandung arti upaya agar masyarakat Indonesia seluruhnya 

memiliki keuletan dan ketangguhan untuk mempertahankan integritas, identitas, 

kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan untuk mencapai tujuan 

nasionalnya. Dalam hal ini sikap nasionalisme sangatlah diperlukan, sikap 

nasionalisme harus dimiliki oleh setiap warga negara untuk mempertahankan 

bangsa dan mewujudkan cita- cita bangsa, nasionalisme tidak timbul dengan 

begitu saja. Perlu ditanamkannya sikap nasionalisme, hal yang dapat dilakukan 

diantaranya :  

           Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak melakukan aksi 

premanisme atau merusak fasilitas-fasilitas umum yang ada, mempertahankan 

Budaya Indonesia dan menjaga peninggalan bersejarah. Dalam hal ini, kita harus 

menjaga dan melestarikan budaya serta peninggalan bersejarah agar tidak ada 

Bangsa lain yang mengaku memiliki budaya maupun peninggalan-peninggalan 

tersebut.  

     Tidak malu menjadi bagian Bangsa Indonesia. Harus membuktikan pada dunia 

bahwa Indonesia adalah negera yang hebat. Memiliki kekayaan bahari yang 

berlimpah, sumber daya alam yang berlebih dengan berjuta spesies tumbuhan dan 

hewan serta memiliki beribu pulau lengkap dengan budayanya masing-masing. 
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Sebisa mungkin kita harus mengolah kelebihan-kelebihan tersebut supaya tak 

lekang dimakan zaman. 

 

           Berprestasi dalam bidang apapun. Dengan berprestasi, maka telah ikut serta untuk 

mengharumkan nama Indonesia. Dimulai dari tingkat yang kecil, jika sudah 

bersakala internasional, maka bngsa Indonesia akan menjadi salah satu bangsa 

yang namanya ikut diperhutungkan di mata dunia. Setia memakai produk yang 

berasal dari Negeri sendiri. Menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk 

penghargaan tertinggi kita atas karya anak bangsa.  

Untuk memperjelas gambaran penelitian ini maka digambarkan dalam diagram 

kerangka pikir berikut ini : 

 

Variabel X              Variabel Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Diagram Kerangka Pikir 

     

C. Hipotesis 

Berdasarkan uraian diatas mk dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut : 

Sikap Nasionalisme: 

 

1. Rasa cinta dan bangga 

terhadap bangsa 

2. Mempunyai keinginan 

untuk mempertahankan 

dan memajukan bangsa 

3. Nilai kebersamaan 

4. Rasa persatuan dan 

kesatuan 

Pemahaman materi  sejarah 

perjuangan bangsa : 

 

1. Pemahaman tentang sejarah 

sumpah pemuda 1928 

 

2. Sejarah 17 Agustus 1945 



67 
 

1. Ada pengaruh pemahaman sejarah perjuangan bangsa terhadap sikap 

nasionalisme 

2. Semakin tinggi tingkat pemahaman siswa tentang sejarah perjuangan bangsa 

semakin tinggi pula sikap nasionalismenya. 

 


