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Abstrak

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui pembinaan semangat nasionalisme
siswa melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode case study. Metode
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pembinaan semangat nasionalisme
melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di SMPN 1 Pagelaran
Kabupaten Pringsewu yaitu dengan mengintegrasikan prinsip yang terkandung
dalam nasionalisme yaitu (1) prinsip kebersamaan, (2) prinsip persatuan dan
kesatuan, (3) prinsip demokrasi. Dalam membina semangat nasionalisme siswa
melalui kegiatan intrakurikuler yaitu dengan metode problem solving, diskusi,
observasi dan tanya jawab dan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dominan
yaitu Pramuka, OSIS dan olahraga sehingga terbentuk watak dan kepribadian
menjadi warganegara yang baik serta mencintai bangsa dan negaranya melalui
pembinaan sikap dan tatakrama.

Kata kunci : pembinaan, semangat nasionalisme, kegiatan intrakurikuler dan
ekstrakurikuler



FOSTERING THE SPIRIT OF NATIONALISM AND STUDENTS
THROUGH EXTRACURRICULAR ACTIVITIES INTRACURRICULAR

IN SMP N 1 PERFORMANCES DISTRICT PRINGSEWU

by :

FEBRA ANJAR KUSUMA

Abstract

This study aims to determine the spirit of nationalism coaching students through
intra and extra-curricular activities. This study used a qualitative approach with
case study method . Methods of data collection using interviews, observation and
documentation. The results of this study indicate that: Fostering the spirit of
nationalism through intra-curricular and extracurricular SMP N 1 performances
District Pringsewu is to integrate the principles contained in nationalism, namely
(1) the principles of togetherness, (2) the principle of unity, (3) the principles of
democracy. In fostering the spirit of nationalism students through activities
intracurricular is by the method of problem solving, discussion, observation and
debriefing and through extracurricular activities that dominant is Scouts, student
council and sports to form his character and personality become good citizens as
well as the love of the nation and the country through the development of attitudes
and manners.

Keywords: coaching, the spirit of nationalism, intra and extra-curricular activities
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam

keutuhan negara. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan

komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat

nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat

kebangsaan perlu ditanamkan kepada seluruh komponen warganegara

Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus.

Semangat nasionalisme diperlukan untuk mencapai cita-cita nasional dan

mengembangkan eksistensi kehidupan atas dasar nilai-nilai luhur bangsa.

Implementasi dan aktualisasinya dari berbagai hal yang erat kaitannya

dengan pemikiran yang menyangkut aspek kehidupan ideologi, politik,

ekonomi, sosial budaya, hukum dan hankam, untuk membawa bangsa kearah

kehidupan yang lebih maju dan lebih baik, sesuai dengan komitmen

kebangsaan dan semangat nasionalisme.
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Semangat nasionalisme dalam segala bidang kehidupan bangsa Indonesia,

sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran nasional dalam

rangka perekatan persatuan dan kesatuan bangsa agar semangat nasionalisme

mampu mengantarkan tercapainya tujuan nasional bangsa. Dalam rangka

mencapai tujuan nasional tersebut dan guna mewujudkan tercapainya

masyarakat adil dan makmur, perlu ditempuh dengan meningkatkan

pemahaman setiap warganegara. Semangat  nasionalisme rakyat Indonesia

dewasa ini sudah mulai luntur, hal tersebut terlihat pada saat ada peringatan

hari bersejarah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, negara yang

direbut dengan penuh perjuangan dan pengorbanan oleh para pahlawan,

terdapat banyak hari bersejarahnya. Namun belakangan ini, gaung atau

gemerlap perayaannya justru tidak nampak di kehidupan masyarakat. Hanya

di instansi pemerintahan saja yang mudah kita jumpai bentuk peringatan

tersebut. Sebab, mengadakan upacara saat peringatan hari besar itu adalah

hanya menjadi agenda rutin instansi pemerintahan. Namun di masyarakat,

jika tidak ada himbauan pengumuman dari aparatur desa atau himbauan dari

negara maka masyarakat pun akan cenderung tidak ada respon dan mudah

melupakan hari bersejarah tersebut. Masyarakat akan memperingati hari

bersejarah itu jika ada pengumuman untuk sekadar memasang bendera merah

putih.

Kurangnya kesadaran masyarakat “hanya” untuk memasang bendera di depan

rumah, kantor atau pertokoan punya berbagai macam alasan seperti sobek

atau tidak punya tiang bendera, malas, cuaca buruk, dan lain-lain. Mereka

mampu membeli sepeda motor baru, baju baru yang harganya ratusan bahkan
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jutaan rupiah tapi untuk bendera merah putih yang harganya tidak sampai

ratusan ribu saja mereka tidak mau membelinya. Semua identitas bangsa

Indonesia baik itu bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan

lain sebagainya hanyalah merupakan simbol, simbol bahwa negara Indonesia

masih berdiri tegak dan mampu mensejajarkan dirinya dengan bangsa lain.

Eksistensi bangsa bisa dilihat dari partisipasi setiap warganegaranya dalam

memakai atribut yang dimiliki termasuk bangsa Indonesia. Jika ditinjau dari

sudut pandang, gejala ini mulai terlihat sejak bergulirnya era reformasi jika

dibandingkan pada masa orde baru, pemasangan bendera adalah sesuatu yang

bersifat wajib. Sejak era reformasi, animo masyarakat untuk turut andil dalam

memeriahkan Dirgahayu RI cenderung berkurang. Pada masa sekarang ini

sudah sulit ditemukan perlombaan-perlombaan 17-an. Padahal pada masa

orde baru, suasana 17-an telah dirasakan sejak awal Agustus. Perlombaan 17-

an merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya dan sudah menjadi budaya baru

di negara ini.

Melalui kegiatan perlombaan 17-an dapat ditanamkan nilai-nilai semangat

nasionalisme ke dalam diri generasi muda yang nantinya menjadi penerus

bangsa. Seperti, dalam permainan panjat pinang yang paling sulit diraih

adalah bendera dan harus melalui usaha keras untuk mendapatkannya. Dari

hal kecil tersebut terkandung nilai pembelajaran yang sangat tinggi yaitu

untuk merebut kemerdekaan, para pahlawan berjuang mati-matian tanpa

mengenal lelah dan tentunya disertai dengan rasa keikhlasan hati. Hal yang

paling ironis adalah bangsa ini pada kenyataannya kurang menghargai jasa-

jasa para pahlawan yang masih hidup hingga sekarang. Mereka yang dahulu
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telah mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan Indonesia justru

mendapatkan imbalan berupa kehidupan yang tidak layak disisa umur

mereka. Padahal dapat dibayangkan apabila dahulu para pahlawan tidak mau

berjuang, pastinya Indonesia masih dalam penjajahan bangsa asing.

Didalam menumbuhkan semangat nasionalisme, dewasa ini tantangan

semakin dirasakan manakala bangsa Indonesia dihadapkan pada dua kekuatan

utama yang dapat menghimpit semangat nasionalisme, yakni

kosmopolitanisme yang beriringan dengan globalisasi, serta etnisitas yang

beriringan dengan etnosentrisme. “Bahkan sejalan dengan dunia semakin

mengglobal (globalizing word) dalam tradisi ilmu sosial kosmopolitanisme

dianggap sebagai oposisi dari nasionalisme” (Kalidjernih, 2009: 1).

Zaman globalisasi ini banyak dari pemuda Indonesia yang membanggakan

produk-produk yang dihasilkan oleh luar negeri seperti baju, sepatu, tas, dll.

Sedangkan barang-barang buatan anak bangsa dianggap sebelah mata.

Menggunakan produk dalam negeri memang bukan menjadi satu-satunya

indikator  untuk menilai seseorang apakah dia benar-benar nasionalis atau

tidak. Tetapi setidaknya kecintaan seseorang terhadap produk-produk dalam

negeri dapat mempresentasikan seberapa besar tingkat loyalitas dan

kepedulian terhadap bangsa dan negara. Karena dengan menggunakan produk

dalam negeri berarti dia berpartisipasi menumbuh kembangkan produktivitas

negara. Lebih jauh, tingginya konsumsi produk dalam negeri juga akan

mengembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat Indonesia, membuka

lapangan pekerjaan, dan menambah pemasukan negara melalui pajak dan
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devisa, pada akhirnya pendapatan itu kembali ke masyarakat untuk

pembangun dan kepentingan penyelenggaraan di berbagai bidang.

Bangsa Indonesia yang kaya budaya tidak memiliki kepercayaan diri

terhadap kebudayaan lokalnya, bahkan memilih melebur dengan budaya

global. dan menjadi kumpulan orang-orang yang tidak lagi memiliki akar

kebudayaan lokal. Padahal Indonesia memiliki kearifan lokal dan nilai-nilai

khas yang dapat dijadikan pijakan untuk hidup bernegara. Ini dikarenakan

oleh kesadaran semangat nasionalisme pemuda sekarang ini sudah semakin

berkurang dibandingkan dengan dulu. Dulu pemuda berjuang demi

memerdekakan Indonesia, selalu bangga dan cinta dengan tanah air. Sekarang

banyak pemuda sudah berkurang semangat nasionalismenya, contoh pemuda

berkurang semangat nasionalismenya di Indonesia seperti ugal-ugalan di

jalan, tawuran, penggunaan narkotika, kekerasan sesama pelajar, memalak

teman. Seperti yang dikemukakan oleh Tilaar (2002: 4) bahwa “dampak

negatif globalisasi yang utama ialah globalisasi akan mengancam budaya

bangsa”.

Sebagai generasi penerus bangsa, dihadapkan pada dua sisi tantangan;

menjaga kemurnian esensi serta hakikat nasionalisme Indonesia (yang berarti

juga menjaga kemurnian nilai-nilai kemanusiaan) serta berupaya secara aktif

mengantisipasi perkembangan situasi zaman khususnya arus globalisasi yang

sedemikian hebat pengaruh dan implikasinya. Dari dua sisi tantangan inilah

pemuda dapat menempatkan posisi dan peran strategis yang bagaimana mesti

selenggarakan/jalankan, Rohman (2012: 4) menyatakan sebagai berikut.
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“Atas situasi, sikap, perilaku sosial anak-anak, remaja, generasi muda
sekarang, sebagian orang tua menilai terjadinya kemerosotan atau
degradasi sikap atau nilai-nilai budaya bangsa. Mereka menghendaki
adanya sikap dan perilaku anak-anak yang lebih berkarakter, kejujuran,
memiliki integritas yang merupakan cerminan budaya bangsa, dan
bertindak sopan santun dan ramah tamah dalam pergaulan keseharian.
Selain itu diharapakan pula generasi muda tetap memiliki sikap mental
dan semangat juang yang menjunjung tinggi etika, moral, dan
melaksanakan ajaran agama.”

Agar semangat nasionalisme tidak menghilang dan tetap bertahan di jiwa

warganegara maka perlu membangun kembali warga negara yang memiliki

nilai-nilai  karakter dan  kepribadian bangsa yang kuat,  memiliki

pemahaman,  penghayatan dan kesadaran yang tinggi akan hak dan

kewajiban sebagai warga negara,  mampu dan cakap melaksanakannya dalam

kehidupan sehari-hari di segala bidang kehidupan dengan dilandasi oleh

prinsip proporsionalitas, nilai-nilai spiritualitas keagamaan, nilai-nilai

pluralitas sosio-budaya, nilai-nilai nasionalisme kultural, nilai-nilai persatuan

dan kesatuan bangsa, serta menciptakan warga negara yang mempunyai

semangat nasionalisme. Menurut Kansil (2011:9) adapun faktor penyebab

berkurangnya semangat nasionalisme:

1. Faktor Penyebab Internal

a) Pemerintahan pada zaman reformasi yang jauh dari harapan para pemuda,

sehingga membuat mereka kecewa pada kinerja pemerintah saat ini.

Terkuaknya kasus-kasus korupsi, penggelapan uang Negara, dan

penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat Negara membuat para

pemuda enggan untuk memerhatikan lagi pemerintahan.
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b) Sikap keluarga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa

nasionalisme dan patriotisme, sehingga para pemuda meniru sikap tersebut.

Para pemuda merupakan peniru yang baik terhadap lingkungan sekitarnya.

c) Demokratisasi yang melewati batas etika dan sopan santun dan maraknya

unjuk rasa, telah menimbulkan frustasi di kalangan pemuda dan hilangnya

optimisme, sehingga yang ada hanya sifat malas, egois dan, emosional.

d) Tertinggalnya Indonesia dengan Negara-negara lain dalam segala aspek

kehidupan, membuat para pemuda tidak bangga lagi menjadi bangsa

Indonesia.

e) Timbulnya etnosentrisme yang menganggap sukunya lebih baik dari suku-

suku lainnya, membuat para pemuda lebih mengagungkan daerah atau

sukunya daripada persatuan bangsa.

2. Faktor Penyebab Eksternal

a) Cepatnya arus globalisasi yang berimbas pada moral pemuda. Mereka lebih

memilih kebudayaan Negara lain, dibandingkan dengan kebudayaanya

sendiri, sebagai contohnya para pemuda lebih memilih memakai pakaian-

pakaian minim yang mencerminkan budaya barat dibandingkan memakai

batik atau baju yang sopan yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia.

Para pemuda kini dikuasai oleh narkoba dan minum-minuman keras,

sehingga sangat merusak martabat bangsa Indonesia

b) Paham liberalisme yang dianut oleh Negara-negara barat yang memberikan

dampak pada kehidupan bangsa. Para pemuda meniru paham libelarisme,

seperti sikap individualisme yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa

memperhatikan keadaan sekitar dan sikap acuh tak acuh pada pemerintahan.
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Didalam membangun warganegara yang memiliki karakter dan kepribadian

serta semangat nasionalisme, perlu melibatkan seluruh komponen bangsa,

mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Rasa kebangsaan

adalah kesadaran berbangsa, yaitu rasa persatuan dan kesatuan yang lahir

secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari

kebudayaan, sejarah, aspirasi perjuangan masa lampau, dan kebersamaan

dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini serta kesamaan dalam

merumuskan cita-cita bersama untuk waktu yang akan datang. Dinamisasi

dari rasa kebangsaan ini dalam upayanya untuk mencapai cita-cita bangsa,

tumbuh menjadi wawasan kebangsaan. Rasionalisasi dari rasa dan wawasan

kebangsaan akan melahirkan suatu paham kebangsaan atau nasionalisme.

”Nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian terbesar

individu dimana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan

memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa”. (Yudohusodo, 1995 : 69).

Menurut W. F. Wertheim (1999: 23) nasionalisme dapat dipertimbangkan

sebagai suatu bagian integral dari sejarah politik, terutama apabila ditekankan

pada konteks gerakan-gerakan nasionalisme pada masa pergerakan nasional.

Wertheim juga menegaskan bahwa faktor-faktor seperti perubahan ekonomi,

perubahan sistem status, urbanisasi, reformasi agama Islam, dinamika

kebudayaan, yang semuanya terjadi dalam masa kolonial telah memberikan

kontribusi perubahan reaksi pasif dari pengaruh barat kepada reaksi aktif

nasionalisme Indonesia.
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Pertumbuhan nasionalisme Indonesia ternyata tidak sederhana seperti yang

diduga sebelumnya. Selama ini nasionalisme Indonesia menunjukkan

identitasnya pada derajat integrasi tertentu. Nasionalisme sekarang harus

dapat mengisi dan menjawab tantangan masa transisi. Tentunya nilai-nilai

baru tidak akan menggoncangkan nasionalisme itu sendiri selama

pendukungnya yaitu bangsa Indonesia tetap mempunyai sense of belonging,

artinya memiliki nilai-nilai baru yang disepakati bersama. Nasionalisme pada

hakekatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena

nasonalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik

itu antar individu, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu

bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun

ras.

Dalam persfektif sosiologis Indonesia, memisahkan esensi dan hakikat

nasionalisme (kebangsaan) Indonesia dari watak dan karakternya yang

bersifat anti-penjajahan (kolonialisme), anti-imperialisme, dan anti-

kapitalisme merupakan bentuk pengingkaran atau wujud penolakan terhadap

nilai dan hakikat kemanusiaan bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai dan hakikat

kemanusiaan (atau perikemanusiaan) adalah akar filosofis yang mengilhami

pemikiran nasionalisme, sekaligus landasan fundamental berdirinya

bangunan kebangsaan Indonesia.

Semangat nasionalisme itu sendiri secara harfiah memiliki pengertian yang

bersifat universal bagi semua bangsa. Pemikiran ini bukan karena manifestasi

sikap ultra-nasionalistis atau semacam pembengkakan ego-nasionalisme yang
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terlalu besar, melainkan inilah kenyataan sejarah pertumbuhan dan

perkembangan pemikiran nasionalisme Indonesia dalam proses

pembentukannya di masa lampau. Persoalannya adalah sejauh mana

komitmen kita sebagai generasi penerus bangsa dalam memelihara dan

menjaga kemurnian esensi dan hakikat pemikiran nasionalisme Indonesia,

serta dalam memaknainya pada konteks kekinian zaman.

Sejalan dengan hal yang telah diuraikan tersebut di atas, untuk mengatasi

masalah tersebut salah satu jalan adalah melalui jalur pendidikan. Pendidikan

menentukan maju mundurnya suatu bangsa, karena pendidikan merupakan

salah satu usaha pembangunan watak bangsa. Pendidikan ialah suatu usaha

dari setiap diri manusia, bangsa dan negara sebagai upaya untuk

meningkatkan intelektual (kecerdasan) manusia dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara.

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan manusia agar

mampu mandiri, mengembangkan potensi diri, menjadi anggota masyarakat

yang berdaya guna dan dapat hidup dalam pembangunan bangsa. Salah satu

tuntutan mendasar yang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini adalah

peningkatan mutu pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut maka sekolah

sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai tugas dalam memenuhi

harapan serta tujuan tersebut. Pendidikan memiliki peran penting dalam

pembentukan generasi muda penerus bangsa yang berkemampuan, cerdas dan

handal dalam pelaksanaan  pembangunan kehidupan berbangsa.  Sesuai
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dengan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3

menyatakan bahwa :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berahklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri
dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Memperhatikan isi dari UU No. 20 tahun 2003 tersebut, bahwa kemajuan

suatu bangsa ditentukan oleh keberhasilan pendidikan dari bangsa itu sendiri.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka setiap pelaku pendidikan

harus memahami tujuan pendidikan nasional, yaitu  membangun  kualitas

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan

selalu dapat meningkatkan hubungan dengan-Nya, sebagai warga Negara

yang ber Pancasila mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi, berbudi

pekerti yang luhur dan berkepribadian yang kuat, cerdas, terampil, dapat

mengembangkan dan menyuburkan sikap demokrasi, dapat memelihara

hubungan yang baik antara sesama manusia dengan lingkungan, serta sehat

jasmani dan rohani. Sejalan dengan fungsi pendidikan nasional tersebut,

sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang berjenjang dari tingkat

sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah

menengah atas (SMA) serta perguruan tinggi (PT), bertujuan untuk

membantu keluarga dalam mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan

anak atau siswa, agar menjadi manusia yang seutuhnya. Sekolah memiliki

peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya sangat besar pada

jiwa anak maka, disamping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun
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mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukkan pribadi

anak. Pembentukkan pribadi menjadi manusia seutuhnya akan dapat

diwujudkan jika siswa memperoleh kesempatan dalam pendidikan.

Pengalaman itu sebagian diperoleh siswa secara langsung maupun tidak

langsung melalui materi pelajaran sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum.

(Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun

2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah).

Kesadaran dan wawasan tersebut mencakup : (a) menyadari akan hak dan

kewajiban sebagai warga negara, (b) meningkatkan kualitas diri, (c)

menyadari dan memiliki  wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela

Negara dan nasionalisme, (d) menghargai hak-hak asasi manusia,

kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, (e)

mengembangkan demokrasi, (f) memiliki tanggung jawab sosial, (g) mentaati

hukum, (h) ketaatan membayar pajak, dan (i) sikap serta perilaku anti

korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Mewujudkan ketahanan nasional perlu ditumbuhkan semangat nasionalisme

yang didalamnya terdapat unsur kesadaran berbangsa dan bernegara, kecintaan

terhadap tanah air, keyakinan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi,

falsafah dan dasar negara, kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara, serta

kemampuan awal bela negara. Sebagai upaya menanamkan nasionalisme di

kalangan peserta didik sejak dini, diperlukan pembinaan nasionalisme melalui

jalur pendidikan.
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SMP  N 1 Pagelaran merupakan salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten

Pringsewu. Sekolah tersebut memiliki  61 orang guru, 977 orang murid, dan

30 kelas. Di dalam lingkungan sekolah, semangat nasionalisme itu masih

ditumbuhkan, namun jika lepas dari sekolah, rasa itu pun lambat laun dengan

sendirinya menjadi hilang. Hal ini yang perlu menjadi perhatian jika ingin

terus menjaga atau menumbuhkan semangat nasionalisme generasi bangsa.

perlu ditanamkan rasa cinta perjuangan dan pengorbanan para pendahulu kita

dan ditanamkan rasa cinta sejarah bangsa. Porsi pendidikan tersebut tidak bisa

dikurangi kadarnya agar generasi bangsa ini tetap paham dengan nilai-nilai

kesejarahan bangsa. Tidak sekadar untuk mengenal sejarah bangsa saja,

namun implikasinya hal itu mampu menumbuhkan rasa cinta pada bangsa dan

negaranya.

Tabel 1.1: Hasil Observasi Dan Wawancara Semangat Nasionalisme
Siswa SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu Dalam
Penelitian Pendahuluan.

No Aspek yang
diobservasi

Jumlah Tinggi Sedang Rendah

1. Sikap siswa terhadap
berlangsungnya upacara
bendera

67
- - 

2. Sikap siswa terhadap
lingkungan tempat
tinggal (keluarga,
teman, sekolah)

43
-  -

3. Pengetahuan siswa
tentang pengamalan
pancasila

46
- - 

4. Penghargaan siswa
terhadap hasil produksi
dalam negeri

34
 - -

5. Sikap siswa terhadap
budaya daerah

50
- - 

Sumber : Sumber Hasil Observasi 2015
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Berdasarkan tabel dari hasil penelitian pendahuluan dan melalui observasi

menunjukkan kecenderungan rasa kebangsaan (nasionalisme) pada siswa

berada pada tingkat sedang kerendah. ada beberapa faktor yang diduga

menjadi penyebab rendahnya semangat nasionalisme siswa di sekolah yaitu

kurangnya pemahaman tentang konsep dan prinsip yang terkandung dalam

nasionalisme yaitu prinsip kebersamaan yang menuntut setiap warga negara

untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan

pribadi dan golongan, prinsip persatuan dan kesatuan yaitu warga negara harus

mampu mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan yang dapat

menimbulkan perpecahan dan anarkhis (merusak), Prinsip

demokrasi/demokratis memandang bahwa setiap warga negara mempunyai

kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

Rendahnya semangat nasionalisme yang dimiliki oleh siswa terlihat pada saat

siswa berangkat ke sekolah tetapi tidak sampai di sekolah, berkaliaran pada

jam-jam sekolah, merokok di samping sekolah, kurang bangganya

menyanyikan lagu-lagu kebangsaan sehingga terlihat sangat susah untuk

menyanyikan dengan baik lagu-lagu tersebut, sulitnya menjaga lingkungan

kebersihan sekolah dan setiap dilakukan razia sering juga ditemukan hand

phone berisi gambar dan video tidak senonoh. Pada peringatan hari-hari besar

negara, seperti sumpah pemuda hanya dimaknai sebagai seremonial dan

hiburan saja tanpa menumbuhkan semangat nasionalisme dalam dirinya. Pada

saat upacara bendera, masih banyak siswa yang tidak memaknai arti dari

upacara tersebut, bahkan terlihat siswa tidak yang berbaris dibagian belakang

asyik mengobrol dan bahkan ada juga yang duduk. Upacara merupakan wadah
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untuk menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang keras

untuk mengambil kemerdekaan dari tangan para penjajah. Para siswa seakan

sibuk dengan pikirannya sendiri, tanpa mengikuti upacara dengan khidmad.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilaksanakan di SMP N 1 Pagelaran

Kabupaten Pringsewu. Peneliti menemukan banyak siswa yang saat ini kurang

memiliki semangat kebangsaan (nasionalisme), sehingga penghargaan

terhadap nilai-nilai kehidupan bangsa menjadi rendah karena kurang mendapat

tempat dalam kehidupan. Berdasarkan hasil observasi juga terungkap bahwa

sekolah sebagai lembaga pendidikan sudah menempuh berbagai upaya untuk

mnyelesaikan masalah-masalah rendahnya semangat nasionalisme yang

dimiliki oleh siswanya. Dimulai dari menegakkan tata tertib sekolah, dengan

melakukan razia berkala pada siswa, mengefektifkan kembali BK disekolah

untuk melakukan pandampingan kepada siswa, aktif melakukan sosialisasi tata

tertib, sampai dengan pemberian sanksi skorsing kepada siswa yang sudah

mendapat pembinaan akan tetapi masih juga melanggar dan tidak bias

mengikuti tata tertib sekolah.

Kegitan proses pembelajaran disekolah adalah sebagai pendidikan formal yang

bertugas untuk mengembangkan potensi, kemampuan, bakat dan minat siswa

yang memungkinkan mereka menjadi manusia-manusia yang dapat

berkembang dengan baik, bahagia dan bertanggung jawab sebagai anggota

masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini sekolah harus melaksanakan banyak

hal misalnya, usulan–usulan pendidikan hendaknya ditunjang oleh kegiatan–

kegiatan yang sejalan antara pimpinan sekolah, guru bidang studi, Bimbingan
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dan Konseling ataupun semua karyawan sekolah bahkan orang tua siswa,

masyarakat untuk mengikuti perkembangan pembangunan bangsa khususnya

dibidang pendidikan.

Guru sebagai komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, ikut

berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial

dalam bidang pembangunan. Dalamm rangka ini guru tidak semata-mata

sebagai pengajar “transfer of knowledge” tetapi juga sebagai pendidik

“transfer of value”, atau dengan kata lain guru berperan sebagai pengajar dan

pendidik. Selain berperan sebagai pengajar dan pendidik, guru juga berperan

sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan cara menuntun siswanya

dalam belajar.

Pembelajaran merupakan bagian atau elemen yang memiliki peran yang sangat

dominan untuk mewujudkan kualitas baik proses maupun lulusan (output)

pendidikan. Dan hal ini sangat tergantung pada guru dalam melaksanakan

proses belajar mengajar di kelas. Posisi guru memegang peranan penting untuk

mengolah isi materi yang akan disampaikan kepada siswa di kelas. Semakin

berkualitas baik itu dari segi isi materi dan strategi yang digunakan oleh guru,

maka akan semakin baik hasilnya bagi siswa. Menurut pandangan Srijanti

(2009: 76) bahwa “Hak warga negara Indonesia terhadap negara telah diatur

dalam UUD 1945 dan aturan hukum lainnya yang merupakan turunan dari

hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Hak warga negara yang

diperoleh dari Negara seperti hak untuk hidup secara layak, dan aman,

pelayanan, dan hal lain yang diatur dalam undang-undang”. Dengan
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berkurangnya semangat nasionalisme maka semakin berkurangnya kesadaran

bahwa pemudalah yang akan melanjutkan dan memelihara Indonesia. Maka

dari itu pemerintah melakukan berbagai cara dan upaya untuk meningkatkan

semangat nasionallisme pemuda Indonesia. Dengan memasukkan mata

pelajaran pendidikan kewarganegaraan kedalam kurikulum pendidikan.

Pendidikan diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga

negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara kesatuan Republik

Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern

adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan

atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa

depan bersama di bawah satu Negara yang sama walaupun warga masyarakat

tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang

memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara

Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh

Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan juga harus dapat

menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air (nasionalisme),

dan meningkatkan wawasan kebangsaan siswa.berdasarkan latar belakang

tersebut maka peneliti akan meneliti tentang “Pembinaan Semangat

Nasionalisme Siswa Melalui Kegiatan Intrakurikuler dan

Ekstrakurikuler di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu.”
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1.2  Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan semangat nasionalisme dapat dilakukan dengan kegiatan

intrakurikuler dan ekstrakurikuler di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten

Pringsewu.

2. Pembinaan semangat nasionalisme siswa melalui kegiatan intrakurikuler

dan ekstrakurikuler berdampak dengan perubahan karakter siswa.

1.3  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identikasi masalah dan pembatasan

masalah di atas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai

berikut:

”Bagaimanakah Pembinaan Nasionalisme Siswa melalui Kegiatan

Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten

Pringsewu ”.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dipilih dan dirumuskan di atas, penelitian ini

mempunyai tujuan untuk mengetahui pembinaan semangat nasionalisme siswa

melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di SMP N 1 Pagelaran

Kabupaten Pringsewu.
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1.5. Kegunaan penelitian

1.5.1.  Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep

pendidikan khususnya Imu Pengetahuan Sosial serta Pendidikan

Kewarganegaraan karena membahas tentang nasionalisme.

1.5.2.  Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan yang positif bagi

sekolah  agar memaksimalkan pembinaan semangat nasionalisme siswa

melalui kegiatan intrakurikuler dan ektrakurikuler khusus nya di SMP N 1

Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini mencakup subjek, objek, tempat, waktu,

dan kajian ilmu. Secara rinci masing-masing ruang lingkup tersebut dapat

disajikan sebagai berikut.

1.6.1. Kajian Keilmuan

Kajian keilmuan dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan, khususnya

pendidikan kewarganegaraan berkaitan dengan upaya pembentukan diri

warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai

serta prilaku nyata dalam kehidupan kehidupan bermasyarakat dan

bernegara.
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Pembelajaran Pendidikan IPS lebih menekankan pada aspek “pendidikan”

dari pada “transfer konsep”, karena dalam pembelajaran pendidikan IPS

peserta didik diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah

konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral, dan

keterampilannya berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Dengan

demikian, pembelajaran pendidikan IPS harus diformulasikannya pada

aspek kependidikannya.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran

yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan

mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga

Negara yang baik, yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan

oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship

Education) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada

pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa,

usia, dan suku bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu

dari lima tradisi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yakni citizenship

tranmission, saat ini sudah berkembang menjadi tiga aspek pendidikan

Kewarganegaraan (citizenship education), yakni aspek akademis, aspek

kurikuler, dan aspek sosial budaya.

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu Pendidikan IPS dengan

wilayah kajian pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, karena Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan salah satu dari lima tradisi Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial yakni citizenship tranmission, yaitu dalam rangka
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melestarikan nilai-nilai luhur budaya warga negara secara

berkesinambungan agar dapat menciptakan kecintaan kepada tanah airnya.

1.6.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa, guru dan Kepala Sekolah di SMP N 1

Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

1.6.3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pembinaan semangat nasionalisme siswa SMP N

1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

1.6.4. Tempat Penelitian

Tempat yang dijadikan lokasi penelitian yaitu SMP N 1 Pagelaran Kab.

Pringsewu.

1.6.5. Waktu Penelitian

Penelitian ini yang akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran

2014/2015.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

2.1. Konsep Pembinaan dan Nilai yang diintegrasikan

Kegiatan pembinaan kesiswaan merupakan kegiatan pendidikan yang

dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka. Kegiatan tersebut dilaksanakan di

dalam dan/atau di luar lingkungan sekolah dalam rangka memperluas

pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan menginternalisasi nilai-nilai

atau aturan-aturan agama serta norma-norma sosial baik lokal, nasional,

maupun global untuk membentuk insan yang seutuhnya. Dengan kata lain,

kegiatan pembinaan kesiswaan merupakan kegiatan pendidikan di luar jam

pelajaran yang ditujukan untuk membantu perkembangan peserta didik,

sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan

yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga

kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah.

Adapun tujuan kegiatan pembinaan kesiswaan adalah sesuai dengan yang

tercantum dalam Permendiknas No. 39 Tahun 2008, yaitu:

a. Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi

bakat, minat dan kreativitas;
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b. Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah

sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan

pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan;

c. Mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan

sesuai bakat dan minat;

d. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia,

demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka

mewujudkan masyarakat madani.

Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan

menyebutkan sepuluh kelompok nilai karakter yang dikembangkan pada

peserta didik melalui kegiatan pembinaan kesiswaa, yaitu:

a. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

b. Budi pekerti luhur atau akhlak mulia;

c. Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara;

d. Prestasi akademik, seni, dan/atau olahraga sesuai bakat dan minat;

e. Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup,
kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural;

f. Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan;

g. Kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang
terdiversifikasi ;

h. Sastra dan budaya;

i. Teknologi informasi dan komunikasi;

j. Komunikasi dalam bahasa Inggris;
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Kesepuluh kelompok nilai tersebut dijabarkan menjadi berbagai kegiatan

yang secara rinci disebutkan dalam lampiran Permendiknas Nomor 39 Tahun

2008.  Apabila ditelaah lebih jauh, rincian dari Permendiknas tersebut di atas

tidak berbeda dengan dua puluh nilai-nilai utama yang dikelompokkan

menjadi nilai-nilai yang berhubungan dengan Ketuhanan, diri sendiri, sesama

manusia, lingkungan dan kebangsaan yang merupakan fokus dari pendidikan

karakter.

2.2. Konsep dan Prinsip-prinsip Yang Terkandung Dalam Nasionalisme

Di era globalisasi sekarang ini masalah yang penting mendapat perhatian

adalah identitas kebangsaan. Derasnya arus globalisasi menyebabkan

terkikisnya nilai-nilai kebangsaan. Anak-anak lebih bangga dengan budaya

asing dari pada budaya bangsanya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya

rasa bangga yang lebih pada diri anak manakala menggunakan produk luar

negeri, dibandingkan jika menggunakan produk bangsanya sendiri. Semangat

kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk dalam diri warga Indonesia. Semangat

kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme. Nasionalisme berasal dari

kata nation (bangsa), Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ali dkk,

1994: 89), kata bangsa memiliki arti:

a) kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan
sejarahnya serta pemerintahan sendiri;

b) golongan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai
asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan; dan

c) kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan
kebudayaan dalam arti umum, dan yang biasanya menempati wilayah
tertentu di muka bumi.
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Beberapa makna kata bangsa di atas menunjukkan arti bahwa bangsa adalah

kesatuan yang timbul dari kesamaan keturunan, budaya, pemerintahan, dan

tempat. Pengertian ini berkaitan dengan arti kata suku yang dalam kamus

yang sama diartikan sebagai golongan orang-orang (keluarga) yang

seturunan; golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Kata

bangsa mempunyai dua pengertian: pengertian antropologis-sosiologis dan

pengertian politis. Menurut pengertian antropologis-sosiologis, bangsa adalah

suatu masyarakat yang merupakan persekutuan-hidup yang berdiri sendiri

dan masing-masing anggota masyarakat tersebut merasa satu kesatuan suku,

bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat.

Anggota masyarakat memungkinkan adanya beberapa bangsa dalam sebuah

negara dan sebaliknya satu bangsa tersebar pada lebih dari satu negara. Kasus

pertama terjadi pada negara yang memiliki beragam suku bangsa, seperti

Amerika Serikat yang menaungi beragam bangsa yang berbeda. Kasus kedua

adalah sebagaimana yang terjadi pada bangsa Korea yang terpecah menjadi

dua negara, Korea Utara dan Korea Selatan. Sementara dalam pengertian

politis, bangsa adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka

tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi

ke luar dan ke dalam. Bangsa (nation) dalam pengertian politis inilah yang

kemudian menjadi pokok pembahasan nasionalisme (Nur dalamYatim, 2001:

57). Nasionalisme Asia muncul disebabkan oleh faktor-faktor sebagai

berikut:

a). Adanya kenangan akan kejayaan masa lampau.
b).Imperalisme
c). Pengaruh paham revolusi Prancis.
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d). Adanya kemenangan Jepang atas Rusia.
e). Piagam Atlantic charter.
f). Timbulnya golongan terpelajar.

Anderson (2002:13) menyatakan, nasionalisme pertama kali muncul akibat

erosi keagamaan. Nation muncul sebagai institusi yang dipercaya untuk

penyerahan loyalitas yang sebelumnya diserahkan pada agama. Hal itu terjadi

pada pra abad 20. Namun selanjutnya, dengan derasnya dorongan arus

globalisasi, terjadi hal yang sebaliknya. Berkaitan dengan keberadaan negara,

terdapat dua hal yang menyebabkan melemahnya peran institusi keagamaan

yaitu:

1. Globalisasi sering disebut sebagai penyebab ‘erosi dari atas’ pada nilai-

nilai nasionalisme dan memperkuat kembali institusi agama sebagai

sebagai sarana pemersatu. Hal ini banyak terjadi di beberapa imaginary

community yang dalam konsepsi Anderson dapat diidentikkan dengan

negara. Kini muncul berbagai ‘nation’ tidak resmi maupun virtual

state yang dijadikan wadah baru bagi penyerahan kesetiaan para

warganya.

2. Nilai-nilai nasionalisme juga mengalami krisis akibat gerakan-gerakan

masyarakat dari bawah yang bertujuan menggugat peranan negara, yang

hal ini lazim disebut sebagai devolusi.

Dua fenomena ini menandai babak baru yang sering disebut orang sebagai

berakhirnya ideologi (the end of ideology). Berbagai perubahan yang terjadi

dalam masyarakat dunia menjadikan negara yang memiliki kapasitas adaptif

rendah tidak mampu secara sendiri mengatasi krisis ini sehingga negara tidak



27

lagi dipandang powerful dan legitimasinya diragukan. Negara sebagai entitas

juga diragukan kemampuannya mengatasi tekanan-tekanan itu sehingga

memunculkan entitas lain dalam bentuk aliansi negara untuk ‘membantu’

krisis di suatu negara tertentu. Dalam hal ini kedaulatan menjadi harga mahal

yang dipertaruhkan.

Ketidakmampuan negara merespon berbagai tuntutan rakyat, mengakibatkan

penyerahan identitas bergeser pada entitas lain seperti etnis. Munculnya

nasionalisme etnis di tingkat negara, menurut Thomas Scheff dalam Anderson

(2002:17) ditengarai sebagai akibat rasa keterasingan (sense of alienation) di

satu pihak dan kejengkelan karena perlakuan tidak adil dalam suatu sistem

yang tidak melibatkan pihak tertentu (unfair exclusion), baik di bidang politik,

ekonomi maupun sosial. Perilaku tidak adil ini menghilangkan rasa

kebanggaan dan self respect (yang merupakan komponen penting dalam

terbentuknya negara) kelompok tertentu pada negara. Akibatnya, terdapat

kelompok yang merasa terpinggirkan oleh sistem yang tidak adil tersebut

sehingga kelompok itu merasa perlu untuk membangkitkan kembali sentimen-

sentimen identitas yang bisa mendongkrak rasa percaya diri mereka.

Dalam identitas terkandung kepercayaan yang tinggi dari anggota suatu

kelompok, yang merupakan refleksi dan artikulasi, baik positif maupun negatif

yang mampu membangkitkan rasa persamaan secara emosional yang dapat

digunakan sebagai pembeda dengan kelompok lain. Jika terjadi konflik antara

negara dan sub-negara/masyarakat, hal tersebut bisa disebabkan karena terjadi
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kesenjangan identitas di tingkat makro (negara) dan di tingkat mikro (sub

negara/masyarakat).

Sub-negara selalu diposisikan sebagai kelompok yang menjadi korban represi

negara, dan karenanya kelompok ini perlu menciptakan atau menemukan

kembali representasi identitas yang, jika mungkin berbeda sama sekali dengan

identitas di tingkat makro dan berupaya menghilangkan stigmatisasi yang telah

diberikan oleh negara. Jika tekanan dari pihak negara berkelanjutan dan

dillakukan secara sistematis, ini akan menghilangkan secara perlahan.

Kelompok sub-nasionalis akan menarik diri dari kontrak (withdraw) dari

organisasi sosial yang bernama negara yang dianggapnya tidak mampu lagi

memenuhi kebutuhan emosionalnya. Kelompok ini akan membentuksurvival

unityang mampu menampung identifikasi emosional (rasa aman, dan

‘meaning’ di antara mereka) dan fisik (makanan, pakaian, tempat tinggal).

Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki

dua pengertian: paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan

kesadaran keanggotan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual

bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas,

integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Dengan demikian,

nasionalisme berarti menyatakan keunggulan suatu afinitas kelompok yang

didasarkan atas kesamaan bahasa, budaya, dan wilayah. Istilah nasionalis dan

nasional, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti “lahir di”, kadangkala

tumpang tindih dengan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, etnik. Namun
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istilah yang disebut terakhir ini biasanya digunakan untuk menunjuk kepada

kultur, bahasa, dan keturunan di luar konteks politik.

Disamping definisi bahasa diatas terdapat beberapa rumusan lain mengenai

nasionalisme, diantaranya:

1. Huszer dan stevenson
Nasionalisme adalah yang menentukan bangsa mempunyai rasa cinta
secara alami  kepada tanah airnya.

2. L.Stoddard
Nasionalisme adalah suatu keadaan jiwa dan suatu kepercayaan, yang
dianut oleh sejumlah besar individu sehingga mereka membentuk
suatu kebangsaan. Nasionalisme adalah rasa kebersamaan segolongan
sebagai suatu bangsa.

3. Hans Kohn
Nasionalisme menyatakan bahwa negara kebangsaan adalah cita-cita
dan satu-satunya bentuk sah dari organisasi politik, dan bahwa bangsa
adalah sumber dari semua tenaga kebudayaan kreatif dan
kesejahteraan ekonomi. (Yatim,2001:58)

Beberapa definisi diatas memberi simpulan bahwa nasionalisme adalah

kecintaan alamiah terhadap tanah air, kesadaran yang mendorong untuk

membentuk kedaulatan dan kesepakatan untuk membentuk negara berdasar

kebangsaan yang disepakati dan dijadikan sebagai pijakan pertama dan tujuan

dalam menjalani kegiatan kebudayaan dan ekonomi. Kesadaran yang

mendorong sekelompok manusia untuk menyatu dan bertindak sesuai dengan

kesatuan budaya (nasionalisme) oleh Ernest Gellner dinilai bukanlah

kebangkitan kesadaran diri suatu bangsa namun ia adalah pembikinan bangsa-

bangsa yang sebenarnya tidak ada (Gellner dalam Anderson, 2002:9).

Dengan gaya berpikir antropologis, Anderson (2002:8-11) menawarkan

pandangan yang lebih positif tentang nasionalisme, ia menyatakan bahwa

bangsa atau nation adalah komunitas politis dan dibayangkan (imagined)
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sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan.

Lebih jauh beliau memaparkan bahwa bangsa disebut komunitas karena ia

sendiri selalu dipahami sebagai kesetiakawanan yang masuk-mendalam dan

melebar-mendatar, sekalipun ketidakadilan dan penghisapan hampir selalu ada

dalam setiap bangsa. Bangsa disebut sebagai komunitas terbayang (imagined

community) karena para anggota bangsa terkecil tidak mengenal sebagian

besar anggota lain, bahkan mungkin tidak pernah mendengar tentang mereka.

Sebagai gambaran sesuatu yang terbatas karena bangsa-bangsa yang paling

besar sekalipun memiliki garis-garis batas yang pasti dan jelas meski

terkadang bersifat elastis. Di luar garis batas itu adalah bangsa lain yang

berbeda dengan mereka. Dalam sejarah, nasionalisme bermula dari benua

Eropa sekitar abad pertengahan. Kesadaran berbangsa dalam pengertian

nation-state dipicu oleh gerakan Reformasi Protestan yang dipelopori oleh

Martin Luther di Jerman (Dault, 2005: 4).

Saat itu, Luther yang menentang Gereja Katolik Roma menerjemahkan

Perjanjian Baru kedalam bahasa Jerman dengan menggunakan gaya bahasa

yang memukau dan kemudian merangsang rasa kebangsaan Jerman.

Terjemahan Injil membuka luas penafsiran pribadi yang sebelumnya

merupakan hak eksklusif bagi mereka yang menguasai bahasa Latin, seperti

para pastor, uskup, dan kardinal. Implikasi yang sedikit demi sedikit muncul

adalah kesadaran tentang bangsa dan kebangsaan yang memiliki identitas

sendiri. Bahasa Jerman yang digunakan Luther untuk menerjemahkan Injil

mengurangi dan secara bertahap menghilangkan pengaruh bahasa Latin yang
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saat itu merupakan bahasa ilmiah dari kesadaran masyarakat Jerman. Mesin

cetak yang ditemukan oleh Johann Gothenberg turut mempercepat penyebaran

kesadaran bangsa dan kebangsaan.

Nasionalisme dan rasisme memiliki keserupaan dalam hal pengunggulan dan

kebanggaan terhadap sesuatu yang secara alamiah melekat pada setiap

manusia. Yang pertama kebanggaan terhadap bangsa sistem pemerintahan,

suku, dan budaya. Yang kedua kebanggaan terhadap suku. Di Indonesia,

nasionalisme melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Perumusan

Pancasila sebagai ideologi negara terjadi dalam BPUPKI (Badan Penyelidik

Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan

ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan.

Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada

nasionalisme yang ekstrem seperti nasional sosialisme, pengasingan dan

sebagainya. Nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham

negara atau gerakan (bukan negara) yang populer berdasarkan pendapat

warganegara, etnis, budaya, keagamaan dan ideologi. Kategori tersebut

lazimnya berkaitan dan kebanyakan teori nasionalisme mencampuradukkan

sebagian atau semua elemen tersebut.

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 berkorban adalah kesediaan untuk berkorban demi kepentingan
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yang besar atau demi negara dan bangsa telah mengantarkan bangsa Indonesia

untuk merdeka. Bagi bangsa yang ingin maju dalam mencapai tujuannya,

selain memiliki semangat rela berkorban, juga harus didukung dengan jiwa

patriotik yang tinggi. Jiwa patriotik akan melekat pada diri seseorang, jika

orang tersebut mengetahui untuk apa mereka berkorban.

Nasionalisme muncul dibelahan negara-negara dunia. Akan tetapi, faktor

penyebab timbulnya nasionalisme di setiap benua berbeda.Nasionalisme Eropa

muncul disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a). Munculnya paham rasionalisme dan romantisme

b).Munculnya paham aufklarung dan kosmopolitanisme.

c). Terjadinya revolusi Prancis.

d). Reaksi atau agresi yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte.

Nasionalisme memiliki beberapa bentuk-bentuk menurut Listyarti Retno (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 di bangun 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 romantik (disebut pula nasionalisme organik,
nasionalisme identitas), adalah bentuk nasionalisme etnis dimana
negara memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah
(organik) dan merupakan ekspresi dari bangsa atau ras. Nasionalisme
romantik menitikberatkan pada budaya etnis yang sesuai dengan
idealisme romantik.

4. Nasionalisme budaya, adalah nasionalisme dimana negara
memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan tidak bersifat
turun-temurun seperti warna kulit (ras) atau bahasa.
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5. Nasionalisme kenegaraan, adalah merupakan variasi nasionalisme
kewarganegaraan yang sering dikombinasikan dengan nasionalisme
etnis. Dalam nasionalisme kenegaraan, bangsa adalah suatu komunitas
yang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan
negara.

6. Nasionalisme agama, adalah nasionalisme dimana negara memperoleh
legitimasi politik dari persamaan agama.

Nasionalisme merupakan perpaduan dari rasa kebangsaan dan paham

kebangsaan. Dengan semangat kebangsaan yang tinggi, kekhawatiran akan

terjadinya ancaman terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa akan dapat

dihindarkan. Dari 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 berkorban adalah kesediaan untuk berkorban demi

kepentingan yang besar atau demi negara dan bangsa telah mengantarkan

bangsa Indonesia untuk merdeka. Bagi bangsa yang ingin maju dalam

mencapai tujuannya, selain memiliki semangat rela berkorban, juga harus

didukung dengan jiwa patriotik yang tinggi. Jiwa patriotik akan melekat pada

diri seseorang, jika orang tersebut mengetahui untuk apa mereka berkorban.

Selain itu, pada dasarnya nasionalisme yang muncul 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).
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Nasionalisme merupakan suatu konsep penting yang harus tetap dipertahankan

untuk menjaga agar suatu bangsa tetap berdiri dengan kokoh dalam kerangka

sejarah pendahulunya, dengan semangat nasionalisme yang tinggi maka

eksistensi suatu negara akan selalu terjaga dari segala ancaman, baik ancaman

secara internal maupun eksetrnal. Nasionalisme yang muncul di beberapa

negara membawa akibat yang beraneka ragam. Akibat munculnya nasinalisme

di beberapa negara adalah sebagai berikut.

a). Timbulnya negara nasional ( national state )

b). Peperangan

c). Imprialisme

d). Proteksionisme

e).Akibat sosial

Munculnya nasionalisme pada masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor

dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern). Faktor intern yang

mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut

(Listyarti Retno, 2007: 33).

a). Timbulnya kembali golongan pertengahan, kaum terpelajar.
b). Adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh

rakyat dalam berbagai bidang kehidupan
c). Pengaruh golongan peranakan
d). Adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme

Faktor ekstern yang mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah

sebagai berikut :

a). Faham-faham modern dari Eropa (liberalisme, humanisme,
nasionalisme, dan komunisme)

b). Gerakan pan-islamisme
c). Pergerakan bangsa terjajah di Asia
d). Kemenangan Rusia atas Jepang
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Generasi muda adalah salah satu aset Indonesia pada masa mendatang. Bangsa

ini harus mampu menempatkan remaja-remajanya saat ini menjadi pemimpin-

pemimpin bangsa di masa mendatang. Tentu saja harus ada upaya-upaya untuk

menanamkan sebuah ciri khas budaya bangsa ini untuk membedakannya

dengan orang dari negeri lain. Selain itu adanya semangat nasionalisme yang

melekat pada diri pemuda-pemuda Indonesia akan mampu memperkuat jati

diri dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Dalam  melakukan kerja sama

harus selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan dan

keselamatan bangsanya. Oleh sebab itu, menurut Ruslan Abdul Ghani dalam

Adha Mona (2010:33) nasionalisme dalam arti luas mengandung prinsip-

prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip kebersamaan

Nilai kebersamaan menuntut setiap warga negara untuk menempatkan

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Penerapan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari menuntut warga negara

agar memiliki sikap pengendalian diri dalam kehidupan nasional yang

mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan

keamanan harus tercermin dalam pola pikir, pola sikap, serta pola tindak.

Budaya gotong royong, kesediaan untuk saling menghargai, dan saling

menghormati perbedaan, serta kerelaan berkorban untuk kepentingan

bangsa yang harus melekat kuat dalam sanubari setiap warga negara.

Semangat kebersamaan dari kelompok masyarakat yang bertuhan, bukan

sekedar beragama, adalah bagian dari pemahaman sila Ketuhanan Yang

Maha Esa.Kebersamaan dalam identitas budaya yang humanis, bukan
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budaya SARA (suku, agama, ras dan adat) searah dengan sila Kemanusiaan

yang Adil dan Beradab, dalam kesatuan wilayah yang utuh dengan banyak

pulau yang disatukan oleh selat dan lautan, bukan kumpulan pulau yang

dipisahkan oleh selat dan lautanadalah semangat sila Persatuan Indonesia,

kesatuan politik dan demokrasi Rakyatlah pemilik kedaulatan, dan negara

memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya dalam bentuk

kehendak rakyat yang dilakukan disampaikan dalam perwakilan politik.,

bukan demokrasi suara terbanyak dan demokrasi terbuka tanpa proporsi,

karena ini adalah semangat sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah

Kebijaksaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta semangat

kebersamaan dalam mencapai kesejahteraan social (social welfare) bagi

seluruh warga Negara. Bukan sekedar kesamaan kesempatan untuk

mengusahakan kesejahteraan pribadi pribadi warganegara tanpa

perlindungan bagi yang lemah dan memberikan ruang dan perlindungan

besar pada bukan warga Negara.Semangat kesejahteraan bersama,

kesehjahteraan sosiallah yang kemudian harus dijadikan dasar karena sila

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kata Kebersamaan memiliki makna sebuah ikatan yang terbentuk karena

rasa kekeluargaan/persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama atau

hubungan profesional biasa. selayaknya kepentingan bersama lebih

diutamakan dari kepentingan pribadi. Tinggalkan perbedaan dan galang

persamaan, akan mengantar warga negaramencapai tujuan bersama. Karena

sudah bukan rahasia lagi jika manusia itu adalah makhluk egois. Apapun

yang tidak memiliki nilai tambah buat dirinya, kebanyakan tidak akan ada
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partisipasi yang dikeluarkan, bahkan dianggap tidak penting semua

menganggap apa yang mereka lakukan tidak ada imbal baliknya. Maka kita

mulai untuk belajar menurunkan Ego demi kepentingan bersama.Setiap

individu memiliki sumbangsih yang bisa berbeda-beda. Perbedaan

sumbangsih jangan sampai membuat gesekan negatif yang bisa berdampak

pada perpecahan. Jika ingin bekerja bersama-sama, maka siapkan kerelaan

untuk mau berkorban.

2. Prinsip persatuan dan kesatuan

Persatuan dan Kesatuan merupakan padanan yang sangat tepat untuk

menggambarkan makna yang terkandung dalam keberagaman yang ada di

Indonesia. Indonesia merupakan negara yang unik di dunia. Indonesia tidak

hanya sebuah negara yang memiliki aneka suku bangsa, bahasa tapi juga

agama. Oleh karena itu isu yang menyangkut SARA merupakan hal yang

sangat sensitif. Persatuan dan kesatuan sendiri berasal dari kata satu yang

berarti utuh atau tidak terpecah-belah. Persatuan dan kesatuan mengandung

arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu

kebulatan yang utuh dan serasi. seluruh rakyat yang merasa senasib dan

sepenanggungan yang bermukim di dalam wilayah telah berhasil menjadi

bangsa yang merdeka dan membentuk negara kesatuan yaitu Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Arti Kesatuan menjelaskan tentang semboyan dari bahasa Sanskerta

Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang

mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai

kehidupan yang bebas dan independen dalam wadah negara yang merdeka
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dan berdaulat. Pertahanan Keamanan Nasional menjadi kepentingan

bersama seluruh bangsa yang diatur oleh Negara.

Setiap warga negara harus mampu mengesampingkan kepentingan pribadi

atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkhis (merusak).

Untuk menegakkan prinsip persatuan dan kesatuan setiap warga negara

harus mampu mengedepankan sikap: kesetiakawanan sosial, peduli terhadap

sesama, solidaritas, dan berkeadilan sosial. Bangsa Indonesia memandang

bahwa Indonesia sebagai wilayah dan bangsa merupakan satu kesatuan yang

bulat dalam segala bidang, tidak dapat dipecah-pecahkan. Daratan, lautan,

alam, dan manusia Indonesia yang tumbuh dan berkembang di atasnya

adalah satu. Indonesia meskipun beragam suku bangsa dan banyak pulau

adalah merupakan satu kesatuan.

Kesatuan inilah yang harus dijaga, dipertahankan, dan dikembangkan secara

baik. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini, itu

terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena persatuan

dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur

sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang ditempa dalam jangkauan

waktu yang lama sekali. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti

sifat kekeluargaan dan jiwa gotong-royong. Kedua unsur itu merupakan

sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan

kebudayaan.



39

3. Prinsip demokrasi

Prinsip demokrasi memandang bahwa setiap warga negara mempunyai

kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, karena hakikat kebangsaan

adalah adanya tekad untuk hidup bersama yang mengutamakan kepentingan

bangsa dan negara yang tumbuh dan berkembang dari bawah untuk bersedia

hidup sebagai bangsa yang bebas, merdeka, berkedaulatan, adil, dan

makmur.Demokrasi bukan sekedar sebagai gejala politik melainkan suatu

cara untuk menata seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara

secara komprehensif dan holistik. Dengan demikian demokrasi bisa menjadi

alat penjaga eksistensi Nasionalisme. Sehingga tujuan demokrasi terwujud,

keadilan bersama (justice), tujuan pemerataan untuk semua (equality),

musyawarah untuk mencapai mufakat dan pembangunan yang

berkesinambungan.

Fungsi demokrasi sosial politik adalah upaya untuk menciptakan atau

menganalisasi aspirasi masyarakat wahana pergaulan dan sesuai dengan

level partisipasinya dan hubungan interaktif terhadap kekuasaan,

pengambilan keputusan terhadap kelompok masyarakat, dukungan massa,

yang mengacu pada pemenuhan diperjuangkan nya kepentingan bersama

melalui lembaga-lembaga politik, dalam kehidupan sehari-hari baik partisan

maupun non partisan. Pemerataan ekonomi terkait dengan pemerataan

aksessibilitas seluruh lapisan masyarakat terhadap sumber ekonomi, faktor

produksi dan kesempatan ekonomi. Nasionalisme Indonesia saat ini

terancam dan sedang mengalami krisis seperti krisis demokrasi, moral,

sosial, dan politik karena tujuan demokrasi belum terwujud. Dalam situasi
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dan kondisi dimana demokrasi berkombinasi dengan krisis yang rentan dan

rawan konflik horizontal dan pertarungan kekuasaan antar elite politik baik

yang berkedudukan di lembaga legislatif maupun eksekutif, semakin

menyeret kehidupan berbangsa dan bernegara kedalam kekalutan,

ketegangan dan krisis berkepanjangan. Bila proses transisi ini tidak dapat

kita lalui dengan baik, kita menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dan

disintegrasi sosial yang pada gilirannya akan menghancurkan nasionalisme.

Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang

diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa:

1. Menempatkan persatuan–kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa

dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan

2. Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan Bangsa dan Negara

3. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia tidak rendah

diri

4. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama

manusia dan sesama bangsa

5. Menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia

6. Mengembangkan sikap tenggang rasa

7. Tidak semena-mena terhadap orang lain

8. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan

9. Senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan

10. Berani membela kebenaran dan keadilan

11. Merasa bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat

manusia.
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12. Menganggap pentingnya sikap saling menghormati dan bekerja sama

dengan bangsa lain. (Srijanti, 2009:47)

Nasionalisme merupakan suatu konsep penting yang harus tetap dipertahankan

untuk menjaga agar suatu bangsa tetap berdiri dengan kokoh dalam kerangka

sejarah pendahulunya. Dengan semangat nasionalisme yang tinggi maka

eksistensi suatu negara akan selalu terjaga dari segala ancaman, baik ancaman

secara internal maupun eksternal.

Cinta tanah air atau bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara

yang teratur, meyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan

pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. Berkeyakinan

akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban

guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri yang

membahayakan keutuhan NKRI. Semangat kebangsaan (nasionalisme) yang

ada pada diri seseorang tidak datang dengan sendiri, tetapi dipengaruhi oleh

unsur-unsur sebagai berikut.

1. Perasaan nasional

2. Watak nasional

3. Batas nasional (pengaruh emosional dan ekonomis pada diri individu ).

4. Bahasa nasional

5. Peralatan nasional

6. Agama
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Semangat kebangsaan atau nasionalisme telah dibuktikan dengan keberhasilan

bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Nilai semangat

nasionalisme harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus

bangsa agar mampu mempertahankan kemerdekaan serta mengisinya.Setiap

negara di dunia pasti mempunyai jiwa nasionalisme.

Hal yang membedakan nasionalisme antar negara terletak pada falsafah

negaranya atau kepribadian bangsa. Untuk di Negara Kesatuan Republik

Indonesia nasionalisme yang diterapkan adalah Nasionalisme Pancasila yakni

nasionalisme yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nasionalisme ini

mengajarkan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak mengagung-agungkan

bangsanya sendiri serta tidak merendahkan bangsa lain.

Sebelum seorang memasuki ranah penanaman rasa cinta tanah air, hal yang

harus dilakukan adalah membentuk karakter anak agar memiliki rasa

nasionalisme yang tinggi. Untuk membentuk karakter itu harus diungkapkan

berbagai alasan mengapa setiap warga negara harus memiliki rasa

nasionalisme. Alasan-alasan mengapa kita bangga menjadi bangsa Indonesia

yang dikemukakan oleh Kansil (2011: 153) yaitu:

1. Indonesia adalah bangsa yang besar.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang memiliki tanah air luas

serta alam yang indah dan permai.

2. Mempunyai aneka budaya.

Kita bangga berbangsa Indonesia bukan semata-mata karena adanya alam

tanah air Indonesia, melainkan juga karena nenek moyang kita sudah
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mempunyai nilai kebudayaan yang tinggi menurut ukuran waktu itu. Nenek

moyang kita telah memiliki unsur-unsur budaya yang tinggi, seperti

bercocok tanam di sawah dan ladang, membatik, wayang, tatanan

masyarakat yang teratur di bawah hukum adat, ilmu falak, dan pelayaran.

Unsur-unsur itu secara keseluruhan terjalin dan merupakan pola

kebudayaan Indonesia.

3. Identitas bangsa Indonesia.

Kita memiliki satu identitas negara dan bangsa yaitu Garuda Pancasila

sebagai lambang negara. Setiap negara mempunyai lambang negara yang

menggambarkan kedaulatan, kepribadian, dan keperkasaan negara yang

bersangkutan.

4. Semangat berkorban untuk negara dan bangsa Indonesia.

Perjuangan bangsa kita menghasilkan kemerdekaan melalui sejarah yang

pajang dan penuh dengan pengorbanan serta penderitaan sejak generasi

terdahulu sampai dengan generasi tahun 1945.

5. Berhasilnya perjuangan kemerdekaan kita.

Perjuangan bangsa kita dalam mencapai kemerdekaan bangsa berhasil

karena kita senantiasa meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan

golongan dan pribadi. Oleh karena itu, kita harus tetap berdiri di atas nilai-

nilai yang diikrarkan dan dijunjung tinggi oleh segenap bangsa kita.

Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa

Indonesia yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk

mewujudkan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kristalisasi

yang dimaksud adalah nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Maka
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Pancasilalah yang menjadi dasar pendidikan nasional di Indonesia. Pembinaan

semangat nasionalisme melalui jalur pendidikan dilaksanakan secara

berjenjang, terintegrasi dan berkelanjutan. Ruang lingkup pembinaan

nasionalisme tersebut mencakup (Kansil, 2011:161).

1. Pembinaan kejiwaan
a. Membiasakan kedisiplinan peserta didik di rumah, sekolah dan

masyarakat.
b. Membangun kesadaran pentingnya keikutsertaan peserta didik

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
c. Menanamkan kesadaran peserta didik dalam kedudukannya

sebagai makhluk sosial.
2. Pembinaan kerohaniaan

a. Pemahaman tentang kebajikan sebagai bagian dari kehidupan
bersama.

b. Taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.
c. Mengamalkan ajaran agamanya.
d. Menjalin toleransi antar umat beragama.

3. Pembinaan kepribadian
a. Menumbuhkembangkan kepribadian yang kuat untuk

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
b. Pemahaman tentang kebudayaan nasional yang bersumber dan

berakar dari nilai-nilai kepribadian bangsa berdasarkan
Pancasila.

c. Kesadaran makna persatuan dalam kebhinnekaan masyarakat
sebagai karakteristik bangsa Indonesia.

4. Pembinaan kejuangan
a. Meneladani semangat kepahlawanan dalam setiap diri peserta

didik
b. Pengembangan etos, semangat dan jiwa rela berkorban serta

cinta tanah air.
c. Kesadaran setiap warganegara dalam membela dan

mempertahankan keutuhan NKRI.
5. Pembinaan jasmani

a. Penerapan prinsip dasar hidup bersih dan sehat.
b. Pelaksanaan kesamaptaan jasmani.
c. Penanaman jiwa sportivitas

6. Pembinaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni
a. Kesadaran pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi

dan seni untuk mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakat.
b. Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk

meningkatkan derajat, harkat dan martabat diri serta menangkal
ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang
membahayakan eksistensi negara.
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Berbagai tekanan dari dalam dan luar secara sistematis mempengaruhi kadar

nasionalisme seseorang. Dengan demikian dari waktu ke waktu nasionalisme

mangalami perubahan, baik peningkatan mapun penurunan. Secara umum,

tingginya tingkat nasionalisme dapat diukur ketika suatu bangsa menghadapi

ancama eksternal. Sebaliknya, kadar nasionalisme menurun seringkali justru

datang dari dalam. Tekanan-tekanan tersebut secara sistematis mampu

mengurangi semangat nasionalisme sehingga dapat menyebabkan berbagai

persoalan keberbangsaan seperti disintegrasi, baik vertikal (disintegrasi

nasional) maupun horisontal (disintegrasi sosial).

Jiwa patriotisme telah tampak dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia,

yaitu dengan diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk

merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan

raga. Menurut Surya Saputra (2007:21) Patriotisme berasal dari kata patriot,

yang artinya pecinta dan pembela 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. 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



46

negara. Patriotisme sejati adalah solider secara bertanggung jawab atas

seluruh bangsa.

2. Berani melihat diri sendiri seperti apa adanya dengan 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 di 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 di dalamnya

dan bersedia belajar dari bangsa-bangsa lain. Patriotisme bersifat terbuka.

Selain itu, adapun 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 dan kesatuan serta keselamatan bangsa dan

negara diatas kepentingan pribadi dan golongan

4) Berjiwa pembaharu

5) Tidak mudah menyerah

Erwin Staub dalam Listyarti (2007:66) membagi patriotisme dalam dua bagian

bentuk-bentuk patriotisme, yaitu :

a. Patriotisme buta didefinisikan sebagai sebuah keterikatan kepada
negara dengan ciri khas mempertanyakan segala sesuatu, loyal dan
tidak toleran terhadap kritik.
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b. Patriotisme konstruktif didefinisikan sebagai sebuah keterikatan pada
bangsa dan negara dengan ciri khas mendukung adanya kritik dan
pertanyaan dari anggotanya terhadap berbagai kegiatan yang
dilakukan/ terjadi sehingga diperoleh suatu perubahan positif guna
mencapai kesejahteraan bersama.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, 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. Menurut Darmadi dalam Hadi dan

Ismono (2006 : 44):

Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan  Warga Negara yang
teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan
pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta
berkeyakinan akan kesaktian pancasila sebagai ideologi negara dan
kerelaan berkorban guna meniadakan setiap ancaman, baik dari luar
maupun dalam negeri, yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan
negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi
nasional serta nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2002 menyatakan bahwa upaya bela

negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan

negara. Menurut Amsia (2006 : 30) sasaran pendidikan bela negara adalah

terwujudnya warga negara Indonesia yang mengerti, menghayati dengan yakni

untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam upaya bela negara, dengan ciri-

ciri :
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1. Cinta tanah air, yaitu mencintai wilayah nasionalnya sehingga selalu

waspada serta siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk

ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat menyebabkan

bahaya kelangsungan hidup bangsa dan negara oleh siapapun dan dari

manapun.

2. Sadar berbangsa, yaitu selalu membina kerukunan, persatuan di lingkungan

keluarga, pemukiman, pendidikan dan pekerjaan serta mencintai budaya

bangsa dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan

pribadi dan golongan.

3. Sadar bernegara Indonesia, yaitu sadar bertanah air satu, berbahasa satu

yaitu Indonesia. Mengakui, menghargai dan menghormati bendera merah

putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lambang garuda Pancasila.

4. Yakin akan kesaktian Pancasila yang terbukti dalam menyelenggarakan

kehidupan berbangsa dan bernegara, guna tercapainya tujuan nasional.

5. Rela berkorban untuk bangsa dan negara yaitu rela mengorbankan waktu,

tenaga, pikiran dan harta benda untuk kepentingan umum, sehingga pada

saatnya siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara.

Membela negara adalah kewajiban setiap warga negara agar pertahanan dan

keamanan suatu negara dapat terwujud. Dalam kehidupan suatu negara, aspek

pertahanan dan keamanan merupakan faktor yang sangat penting dalam

menjamin kelangsungan hidup negara yang bersangkutan. Tanpa kemampuan

mempertahankan diri terhadap segala ancaman, baik dari dalam negeri maupun

ancaman yang berasal dari luar negeri, suatu negara tidak akan dapat

mempertahankan keberadaannya. Pertahanan negara dapat terwujud apabila
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setiap warga negara melaksanakan kewajibannya untuk ikut serta dalam usaha

pembelaan negara. Arti pentingnya usaha pembelaan negara yaitu :

1. Alasan filosofis bela negara adalah wajib bela negara ditinjau dari hakikat

nilai- nilai dasar kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

a. Hak untuk hidup

b. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa

c. Keutuhan wilayah NKRI

d. Negara wajib dibela oleh warga negara

e. Terjaminnya keamanan dan ketertiban

2. Alasan historis adalah perlunya bela negara ditinjau dari sejarah berdirinya

sebuah negara.

3. Alasan yuridis adalah wajib negara yang ditinjau dari segi peraturan hukum

yang berlaku dalam NKRI.

Bela negara dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu secara fisik dan nonfisik.

1. Bela negara secara fisik

Bela negara fisik, yaitu dengan cara ”memanggul bedil” menghadapi

serangan musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi

ancaman dari luar.

2. Bela negara secara nonfisik

Bela negara secara nonfisik, yaitu dapat dilakukan warga negara dalam

berbagai bentuk  misalnya sebagai berikut :

a. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara

b. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang

tulus kepada masyarakat
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c. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya

nyata.

d. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum/undang-undang

dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

e. Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat

menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan

norma-norma kehidupan bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka bela negara adalah sikap, tindakan, dan

perilaku warga negara  yang dilandasi dan dijiwai oleh kecintaan pada tanah

air yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam

menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Menurut Wan Usman

dalam Winarno (2007:122) ”wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa

Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan

semua aspek kehidupan yang beragam,” selanjutnya menurut 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 bernilai

strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk

mencapai tujuan nasional.

Menurut GBHN 1998 ” wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap

bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan

persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan
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kehidupan bermasyarakat, berbangsa , dan bernegara”. Berdasarkan pendapat

di atas, bahwa wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia

mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis

dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk

mencapai tujuan nasional.

2.3. 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 membangun karakter

(character building) yang terdiri dari dua kata yaitu membangun (to build)

berarti bersifat memperbaiki, membina, dan mendirikan. Sedangkan karakter

(character) berarti tabiat, watak, akhlak atau budi pekerti yang membedakan

seseorang dari yang lain.

Menurut Suhady (2003 : 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 menunjukkan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai

Pancasila”, selain itu, membangun karakter bangsa pada hakekatnya adalah

agar suatu bangsa atau masyarakat itu memiliki karakter sebagai berikut :

1. Adanya saling menghormati dan saling menghargai diantara sesama
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2. Adanya rasa kebersamaan dan tolong-menolong

3. Adanya rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa.

4. Adanya rasa peduli dalam kehidupan 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 kelakuan dan 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 (character building)

adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki

dan atau membentuk tabiat, watak, akhlak (budi pekerti), insan manusia

(masyarakat) sehingga menunjukkan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-

nilai pancasila.

2.4. Konsep Globalisasi

Globalisasi telah menjadi sebuah kata yang memiliki makna tersendiri yang

sering kali kita baca atau dengar. Banyak pengguna istilah globalisasi

memahaminya berbeda dengan makna yang sesunggunya. Realitas semacam

ini bisa diterima mengingat tidak ada definisi yang tunggal terhadap

globalisasi. Misalnya menurut

a). A.G. MC Grew (Joko A. Saputra 2012: 6) “globalisasi merupakan proses
dimana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang
satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan
masyarakat di belahan dunia yang lain”.
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b).Roland Robertson (1992) menyatakan “globalisasi tidak dapat
disederhanakan secara objektif karena menyangkut meningkatnya saling
keterkaitan, juga karena menyangkut budaya dan persoalan subjektif
(yakni cakupan dan kedalaman kesadaran bahwa dunia adalah tempat
yang tunggal)”. (Dikutip dari

http://www.katailmu.com/2012/01/pengertian-globalisasi.html).
c). Menurut Malcolm Waters (1995) menyebutkan bahwa “globalisasi adalah

sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada
keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terjelma di dalam
kesadaran orang”. (Dikutip dari http://sobatbaru.blogspot.com/2008/05/
pengertian-globalisasi.html. Saturday, 16 Februari 2013).

Berdasarkan pengertian-pengertian globalisasi di atas dapat disimpulkan

bahwa globalisasi adalah sebuah proses sosial yang terjadi secara menyeluruh

atau mendunia yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan

sosial budaya menjadi kurang penting dengan demikian membawa semua

penduduk dunia tergabung menjadi masyarakat global.

Tetapi, pendapat J.A. Scholte dalam Adha Mona (2010:52) yang

menyimpulkan bahwa setidaknya ada lima kategori pengertianglobalisasi

yang umum ditemukan dalam literatur. Kelima kategori definisi tersebut

berkaitan satu sama lain dan kadang kala saling tumpang-tindih, namun

masing-masing mengandung unsur yang khas.

1. Globalisasi sebagai internasionalisasi

Dengan pemahaman ini, globalisasi dipandang sekedar sebuah kata sifat

(adjective) untuk menggambarkan hubungan antar-batas dari berbagai

negara. la menggambarkan pertumbuhan dalam pertukaran dan

interdependensiinternasional. Semakin besar volume perdagangan dan

investasi modal, maka ekonomi antar-negara semakin terintegrasi menuju

ekonomi global di mana`ekonomi nasional yang distingtif dilesap dan
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diartikulasikan kembali ke dalamsuatu sistem melalui proses dan

kesepakatan internasional.

2. Globalisasi sebagai liberalisasi

Dalam pengertian ini, globalisasi merujuk pada sebuah proses

penghapusan hambatan-hambatan yang dibuat oleh pemerintah terhadap

mobilitas antar Negara untuk menciptakan sebuah ekonomi dunia yang

terbuka dan tanpa-batas. Mereka yang berpendapat pentingnya menghapus

hambatan-hambatan perdagangan dankontrol modal biasanya berlindung

di balik mantel globalisasi.

3. Globalisasi sebagai universalisasi

Dalam konsep ini, kata global digunakan dengan pemahaman bahwa

proses mendunia dan globalisasi merupakan proses penyebaran berbagai

objek dan pengalaman kepada semua orang ke seluruh penjuru dunia.

Contoh klasik darikonsep ini adalah penyebaran teknologi komputer,

televisi, internet, dll.

4. Globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi (lebih dalam bentuk

yang Americanised)

Globalisasi dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah dinamika, di

manastruktur-struktur sosial modernitas (kapitalisme, rasionalisme,

industrialisme,birokratisme, dsb.) disebarkan ke seluruh penjuru dunia, yang

dalam prosesnya cenderung merusak budaya setempat yang telah mapan

serta merampas hak self-determination rakyat setempat.

5. Globalisasi sebagai penghapusan batas-batas teritorial (atau sebagai

persebaransupra-teritorialitas).
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Globalisasi mendorong rekonfigurasi geografis, sehingga ruang-sosial

tidak lagisemata dipetakan dengan kawasan teritorial, jarak teritorial, dan

batas-batasteritorial. Dalam konteks ini, globalisasi juga dipahami sebagai

sebuah proses (atau serangkaian proses) yang melahirkan sebuah

transformasi dalam spatialorganisation dari hubungan sosial dan transaksi-

ditinjau dari segi ekstensitas,intensitas, kecepatan dan dampaknya yang

memutar mobilitas antar-benua atauantar-regional serta jaringan aktivitas.

Globalisasi bisa dianggap sebagai penyebaran dan intensifikasi dari

hubunganekonomi, sosial, dan kultural yang menembus sekat-sekat

geografis ruang dan waktu. Dengan demikian, globalisasi hampir

melingkupi semua hal yangberkaitan denganekonomi,politik, kemajuan

teknologi, informasi, komunikasi,transportasi.

2.5. Konsep Etnisitas

Definisi kelompok etnis yang paling sederhana dan sempit adalah sebuah

kelompok yang secara sosial dibedakan atau dipisahkan, oleh yang lain

dan/atau oleh dirinya sendiri, terutama atas dasar ciri-ciri budaya atau bangsa.

Memang istilah etnis berasal dari bahasa Yunani, ethnos, yang berarti

‘bangsa.’ Dalam penggunaannya yang paling awal dalam bahasa Inggris,

istilah ‘etnis’ merujuk ke bangsa-bangsa ‘kafir’ yang berbeda secara kultural,

sebuah arti yang tetap hidup sebagai sebuah konotasi.

Etnisitas pada hakekatnya bukan merupakan isu baru dalam kehidupan bangsa-

bangsa di dunia. Isikal husyein(2002:1) mengemukakan bahwa akar kesukuan

dari nasionalisme dirasakan dalam agenda teori hubungan internasional,
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terutama sejak 1970, ketika kebangkitan nasionalisme kesukuan telah

disaksikan pada beberapa bagian dunia. Etnisitas adalah sebuah istilah yang

semakin banyak digunakan sejak tahun 1960-an untuk menyebut jenis-jenis

manusia dipandang dari segi budaya, tradisi, bahasa, pola-pola sosial serta

keturunan, dan bukan generalisasi ras yang didiskreditkan dengan

pengandaiannya tentang umat manusia yang terbagi ke dalam jenis-jenis

biologis yang ditentukan secara genetik. Etnisitas merujuk kepada penyatuan

banyak ciri yang menjadi sifat-dasar dari suatu kelompok etnis: gabungan dari

loyalitas, memori, sejenis kesadaran, pengalaman, perilaku, selera, norma-

norma, kepercayaan, dan nilai-nilai bersama.

Kelompok etnis seseorang adalah sebuah penanda yang begitu kuat, karena

meskipun ia memilih untuk berada di dalamnya, kelompok etnis adalah sebuah

identitas yang tidak dapat disangkal, ditolak, atau direnggut oleh pihak lain.

Apabila ras muncul sebagai sebuah cara untuk menciptakan sebuah pembagian

yang hirarkis antara Eropa dengan “yang lain”-nya, mengidentifikasi orang

berdasarkan kriteria genetik yang tetap, maka etnisitas biasanya digunakan

sebagai sebuah ekspresi dari persepsi-diri yang positif, yang memberikan

manfaat tertentu bagi anggotanya. Keanggotaan dari sebuah kelompok etnis

didasarkan pada kriteria tertentu yang disepakati, meskipun sifat-dasar,

kombinasi dan signifikansi dari kriteria tersebut dapat diperdebatkan atau

dapat berubah kapan saja.
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Memang, hanya sedikit istilah yang digunakan dengan begitu banyak cara atau

dengan begitu banyak definisi. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena

kelompok etnis, meskipun tampaknya dapat didefinisikan secara sosial, tetapi

ia berbeda dilihat dari dalam dan luar kelompok yang bersangkutan atas dasar

kriteria budaya, sehingga ciri-ciri yang mendefinisikan satu ‘etnisitas’ tertentu

biasanya bergantung kepada berbagai tujuan dari pengidentifikasian kelompok

tersebut.

Tidak setiap kelompok etnis akan memiliki seluruh ciri penentu yang mungkin

ada, tetapi semua kelompok etnis akan menunjukkan berbagai kombinasi

dengan tingkat yang beragam. Lebih jauh lagi, baik etnisitas maupun

komponennya bersifat relatif dalam kaitannya dengan waktu dan tempat, dan

seperti fenomena sosial lainnya, keduanya bersifat dinamis dan cenderung

berubah.

2.6. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur

manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling

mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembalajaran. Proses pembelajaran

betujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal agar siswa

mencapai tujuan yang diharapkan. Banyak faktor yang menunjang proses

pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Guru sebagai orang yang mentransfer ilmu pengetahuan, sikap dan

perilakunya terhadap anak didik atau disebut juga mengajar. Mengajar adalah

membimbing kegiatan siswadalam belajar, seperti yang dikemukakan Sudjana
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(2008:7) bahwa mengajar adalah mengatur dan mengkordinasikan lingkungan

yang ada disekitar siswa sehingga dapat mendorong dan menumbuhakan siswa

melakukan kegiatan belajar.

Menurut Sudjana (2008:10) apabila telah terjadi interaksi antara guru dan

siswa dalam proses belajar mengajar berarti telah terjadi komunikasi untuk

keberhasilan proses belajar mengajar. Guru dalam proses mengajar harus

mempunyai sikap atau perilaku guru inquiry yaitu guru belajar mempunyai

kemampuan :

a. Perencanaan pengajaran

b. Pelaksanaan pengajaran

c. Motivator pengajaran

d. Pengarah atau direktor pengajaran

e. Pelayan kemudahan atau fasilitator pengajaran

f. Administrasi pengajaran

g. Pemberi hadiah atau rewarder bagi pelajar

h. Evaluator pengajaran

i. Pengambil keputusan

Pelajar atau peserta didik mengalami berbagai kegiatan proses belajar melalui

seperangkat metode atau media yang digunakan guru. Sudjana (2008:5)

menjelaskan arti belajar sebagai berikut :

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada
diri seseorang, yang ditunjukan dalam berbagai bentukseperti berubah
pengetahuan, pemahaman, dan sikap serta tingkah laku, keterampilan,
kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada
individu yang belajar.
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Pelajar dalam peranannya harus bisa menempatkan diri sebagai subyek artinya

siswa harus berproses positif sesuai bakat, minat dan potensinya. Siswa

sebagai obyek artinya berupa pengetahuan, nilai moral. Dalam interaksi dalam

pembelajaran secara umum, selain belajar mengajar yang identik dengan

hubungan interaksi guru dan murid dalam kegiatannya harus mencakup

komponen-komponen pembelajaran, yaitu :

a. Adanya tujuan yang hendak dicapaidari proses interaksi tersebut

b. Adanya bahan pelajaran sebagai isi dari proses interaksi

c. Adanya metodologi sebagai alat untuk menumbuhkan proses interaksi

d. Adanya alat-alat bantu dan pelengkapan sebagai penunjang proses interaksi

e. Adanya penilaian sebagai proses barometer untuk mengukur apakah proses

interaksi tersebut mencapai hasil yang baik atau tidak.

Uraian diatas menjelaskan bahwa proses pembelajaran akan berhasil apabila

ditunjang oleh kemampuan guru yang professional dibidangnya dimulai

sebagai perencanaan pengajaran, pelaksanaan pengajaran, seperti kemampuan

guru dalam menyampaikan materi dan menggunakan metode dan media sesuai

tuntutan kurikulum dan kebutuhan siswa sampai pada tahap pengajaran seperti

evaluasi yang memberikan input keberhasilan pengajaran didalam maupun

diluar kelas. Sugiartini dalam Adha Mona (2010:17) mengemukakan

pembelajaran sebagai berikut :

Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya yang sistemik dan disengaja
untuk menciptakan kondisi-kondisi agar terjadi kegiatan belajar dan
membelajarkan. Dalam kegiatan itu terjadi interaksi antara kedua belah
pihak, yaitu peserta didik (warga belajar) yang melakukan kegiatan
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belajar, dengan pendidik (sumber belajar) yang melakukan kegiatan
membalajarkan.

Dapat dikatakan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi belajar

mengajar mengenai kedua belah pihak, yaitu antara siswa dan guru yang

berguna merubah, membentuk, dan diharapkan nantinya memiliki pola

perilaku yang lebih baik ke depan. Pembelajaran juga merupakan salah satu

cara untuk mencapai tujuan yang merupakan keberhasilan guru dan siswa.

John Holtz dalam Adha Mona (2010:16) mengemukakan bahwa belajar

semakin baik jika siswa diminta untuk melakukan hal-hal berikut :

a. Mengungkapkan informasi dengan bahasa mereka sendiri
b. Memberikan contoh-contoh
c. Mengenalnya dalam berbagai suasana dan kondisi
d. Melihat hubungan antara satu fakta atau gagasan dengan yang lain
e. Menggunakannya dengan berbagai cara
f. Memperkirakannya beberapa konsekuensinya
g. Mengungkapkan lawan atau kebalikannya

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa belajar akan semakin

baik jika siswa dapat melaksanakan beberapa hal seperti mengungkapkan

informasi dengan bahasa nya sendiri dan dapat memberikan contoh-contoh

secara jelas dan mudah dimengerti oleh orang lain yang mendengarnya,

memiliki berbagai informasi dan dapat menjelaskan hubungan antara suatu

fakta dengan gagasan yang ada, kemudian dapat menghubungkannya dengan

hal-hal yang terjadi di masyarakat, selanjutnya siswa dapat mengembangkan

hasil belajarnya.
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Siberman dalam Adha Mona (2010: 19) bahwa teknik-teknik pembelajaran

yang digunakan pada pembelajaran dirancang untuk bagaimana mendorong

peserta didik dengan lembut untuk berpikir, merasakan, dan menerapkan, yang

termasuk di dalamnya adalah :

a. Full-class learning (belajar sepenuhnya di dalam kelas) Petunjuk dari
pengajar yang merangsang seluruh kelas.

b. Class-discussion (diskusi kelas) Dialog dan debat mengenai pokok-
pokok bahasan utama.

c. Question promting (cepatnya pertanyaan) Siswa meminta klarifikasi
penjelasan.

d. Collaborative learning (belajar dengan bekerjasama) Tugas-tugas
dikerjakan dengan kerjasama dalam kelompok-kelompok kecil
peserta didik.

e. Peer teaching (belajar dengan sebaya) Petunjuk diberikan oleh
peserta didik.

f. Independent learning (belajar mandiri) Aktivitas-aktivitas belajar
dilakukan secara individual.

g. Affective learning (belajar efektif) Aktivitas-aktivitas yang membantu
peserta didik untuk menguji perasaan-perasaan, nilai-nilai dan
perilaku mereka.

h. Skill development (pengembangan keterampilan) Mempelajari dan
mempraktikkan keterampilan-keterampilan, baik teknis maupun non
teknis.

Dengan demikian, pembelajaran dapat meliputi segala pengalaman yang

diaplikasikan guru kepada siswanya. Makin intensif pengalaman yang dihayati

peserta didik maka kualitas pembelajarannya pun semakin tinggi. Intensitas

pengalaman belajar nya dapat dilihat dari tingginya keterlibatan siswa dalam

proses belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

2.7. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan menurut pengertian Yunani adalah pedagogik, yaitu : ilmu

menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu

mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang
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dibawa waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai

Erziehung yang setara dengan educare, yakni: membangkitkan kekuatan

terpendam atau mengaktifkan kekuatan/potensi anak.

Ilmu Kewarganegaraan berasal dari kata civics yang secara etimologis berasal

dari kata “Civicus” (bahasa latin) sedangkan dalam bahasa Inggris

“Citizens”yang dapat didefinisikan sebagai warga negara, penduduk dari

sebuah kota, sesama warga negara, penduduk, orang setanah air bawahan atau

kaula. Menurut Stanley E. Dimond dan Elmer F.Peliger (2005 : 5) secara

terminologis “civics” diartikan studi yang berhubungan dengan tugas-tugas

pemerintahan dan hak-kewajiban warganegara. Namun dalam salah satu

artikel tertua yang merumuskan definisi civics adalah majalah “education “.

Pada tahun 1886 Civics adalah suatu ilmu tentang kewarganegaraan yang

berhubugan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang

terorganisir dalam hubungannya dengan Negara (Somantri 2001:45). Menurut

UU tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2006 Pasal 1 ayat (2),

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga

negara.

Pendidikan Kewarganegaraan bersifat universal, yang berkaitan antara warga

negara, individu dengan “government”, hak dan kewajiban sebagai warga

negara dari sebuah Negara, hukum, demokrasi, dan partisipasi, kesiapan warga

negara sebagai bagian dari warga dunia. Pendidikan kewarganegaraan sebagai

“citizenship education” secara substantive dan pedagogis didesain untuk

mengembangkan warga negara yang cerdas terampil, dan berkarakter yang



63

setia kepada bangsa dan Negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya

dalam kebiasaan berfikir dan bertidak sesuai dengan amanat pancasila dan

UUD 1945.

Maka setelah menganalisis dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

pendidikan kewarganegaraan terdiri dari dua istilah yaitu “Civics Education”

dan “Citizenship Education” yang keduanya memiliki peranan masing-masing

yang tetap saling berkaitan. “Civics Education” lebih pada suatu rancangan

yang mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat

berperan aktif dalam masyarakat. Sedangkan “Citizenship Education” adalah

lebih pada pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal yang

berupa program penataran/program lainnya yang sengaja dirancang/sebagai

dampak pengiring dari program lain yang berfungsi memfasilitasi proses

pendewasaan atau pematangan sebagai warga negara Indonesia yang cerdas

dan baik. Adapun arti warganegara menurut Aristoteles adalah orang yang

secara aktif ikut ambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara yaitu mereka

yang mampu dan berkehendak mengatur dan diatur dengan suatu pandangan

untuk menata kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip kebajikan (goodness).

Untuk membentuk warga negara yang baik sangat dibutuhkan konsep

pendidikan yang demokratis yang diartikan sebagai tatanan konseptual yang

menggambarkan keseluruhan upaya sistematis untuk mengembangkan cita-

cita, nilai-nilai, prinsip, dan pola prilaku demokrasi dalam diri individu warga

negara, dalam tatanan iklim yang demokratis. Namun keberadaan warga
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negara sebagai unsur yang sangat penting bagi suatu Negara yang masih

kurang diperhatikan sebelum adanya UU Kewarganegaraan.

Untuk membentuk warganegara yang aktif (activeCitizenship), maka harus

dapat mewujudkan kebajikan sipil artinya seorang yang sudah dapat

mempertanggungjawabkannya. Sehingga untuk memfasilitasi tumbuh dan

berkembangnya masyarakat madani Indonesia yang demokratis dibutuhkan

warganegara yang dapat menjalankan apa yang menjadi kewajibanya dan

melaksanakan hak-haknya sehingga disinilah perwujudan pendidikan

kewarganegaraan yang nyata dari sarana programatik kependidikan yang kasat

mata, yang pada hakikatnya merupakan penerapan konsep, prosedur, nilai,

dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai dimensi politik yang berinteraksi

dengan keyakinan, semangat, dan kemampuan yang praktis serta konteks

pendidikan kewarganegaraan yang diikat oleh subtansi idiil sebagai dimensi

pronesis yakni truth and justice.

Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam memberikan pendidikan tentang

pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya,

tentang rule of law, HAM, penguatan keterampilan partisipasif yang akan

memberdayakan masyarakat untuk merespon dan memecahkan masalah-

masalah mereka secara demokratis, dan pengembangan budaya demokratis dan

perdamaian pada berbagai aspek kehidupan. Begitupun dengan hakikat

warganegara dalam pengertian Civics sebagai bagian dari ilmu politik yang

mengambil isi ilmu politik yang berupa demokrasi politik (Somantri
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2001:23).Somantri (2001:24) mengemukakan mengenai perumusan

pendidikan kewarganegaraan yang cocok dengan Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang
berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber
pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan
sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna
melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak
demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa atas dasar batasan itulah

maka pendidkan kewarganegaraan harus mengenai sasaran kebutuhan para

siswa. Mereka jangan terlalu banyak di hal-hal yang terlalu abstrak, tetapi hal-

hal yang nyata dan berguna bagi kehidupan sehari-hari, tanpa mengurangi

tujuan idiilnya.

Winataputra dan Budimansyah (2007:44) mengemukan bahwa pada saat

Kurikulum 2004 disosialisasikan di sekolah-sekolah, yang dikenal dengan

sebutan kegiatan floating, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Nasional

Pendidikan (PPSNP) diterbitkan, PP tersebut mengamatkan bahwa yang

berwenang menyusun kurikulum adalah satuan pendidikan yang disebut

Kurikulum Tingkat Satuuan Pendidkan (KTSP). Sementara dalam kurikulum

2004, kurikulum masih disusun oleh pemerintah. Jika hal ini dibiarkan berate

kita melanggar aturan. Maka dilakukanlah perubahan berkelanjutan (kontinu)

yang dilakukan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dengan

menggunakan bahan dasar kurikulum 2004 BSNP mengembangkan standar isi

(Permen Nomor 22 Tahun 2006) dan Standar Kompetensi Lulusan (Permen

Nomor 23 Tahun 2006).Standar isi dan Standar Kompetensi Lulusan itu



66

merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam menyusun KTSP.

Dalam Standar Isi maupun Standar Kompetensi Lulusan, PPKn diubah lagi

namanya menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dalam dokumen

tersebut ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk

menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai

berikut :

a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu

kewarganegaraan.

b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-

korupsi

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup

bersama dengan bangsa lain

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara

langsung maupun tidak langsung dengan memafaatkan teknologi informasi

dan komunikasi.
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Senada dengan hal yang dikemukakan Mulyasana dalam Adha Mona (2010:51)

mengemukakan bahwa :

Pada kenyataannya, proses pembelajaran di Indonesia dititik beratkan
pada pencapaian target kurikulum dengan menggunakan angka dan
ijasah sebagai alat ukurmkeberhasilan. Kondisi ini telah memaksa
terbentuknya aklim kelas yang hanya menetapkan nilai dan ijasah
sebagai ukuran prestasi belajar. Dengan demikian tidaklah keliru
apabila orientasi belajar peserta didil akan melakukan “penghalalan”
segala cara untuk memperoleh nilai dan ijasah. Merekayasa tugas pun
akan dinyatakan sah demi nilai dan ijasah.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa pendidikan

kewarganegaraan dalam praktiknya saat ini hendaknya lebih ditekankan pada

pembentukan pada proses pemberdayaan warga Negara, sehingga mereka

mampu berperan sebagai partner pemerintah dalam menjalankan tugas

kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Karena itu, pendidikan

kewarganegaraan, diarahkan pada upaya pemberdayaan peserta didik menjadi

manusia yang bermartabat, mampu bersaing dan unggul dijamannya, serta

dapat member manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan di

lingkungannya. Dalam posisi inilah pembelajaran pendidikan

kewarganegaraan diarahkan pada proses pembebasan peserta didik dari

ketidakbenaran, ketidakadilan, ketidakjujuran.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya terencana dan terarah

dalam pembelajaran PKn yang mampu menggali seluruh potensi

individu/warga Negara secara cerdas dan efektif demi terbentuknya

masyarakat yang sejahtera lahir maupun baitn. Untuk itu, diperlukan

pembaruan/reformasi konsep dan paradigm pembelajaran PKn dari yang hanya

menekankan pada aspek kognitif menjadi penekanan pada pengembengan
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proses institusi-institusi Negara dan kelengkapannya (Wahab,2009:27).

Suryadi dalam Suhady (2003:34) mengemukakan bahwa civics education

menekankan pada empat hal :

Pertama, civics education bukan sebagai indoktrinasi politik, civics
education sebaiknya tidak menjadi alat indoktrinasi politik dari
pemerintah yang berkuasa. Civics education seharusnya menjadi bidang
kajian kewarganegaraan serta disiplin lainnya yang berkaitan secara
langsung dengan proses pengembangan warga Negara yang demokratis
sebagai pelaku-pelaku pembangunan bangsa yang bertanggung jawab.

Kedua, civics education mengembangkan state of mind, pembangunan
karakter bangsa merupakan proses pembentukan warga Negara yang
cerdas serta berdaya nalar tinggi. Civics education memusatkan
perhatian pada pembentukan kecerdasan (civic intelligence), tanggung
jawab (civics responsibility), dan partisipasi (civics participation) warga
Negara sebagai landasan untuk mengenbangkan nilai dan perilaku
demokrasi. Demokrasi dikembangkan melalui perluasan wawasan,
pengembangan kemampuan analisis serta kepekaan sosial bagi warga
Negara agar mereka ikut memecahkan permasalahan lingkungan.
Kecakapan analisis itu juga diperlukan dalam kaitan dengan system
politik, kenegaraan, dan peraturan perundang-undangan agar
pemecahan masalah yang mereka lakukan adalah realistis.

Ketiga, civics education adalah suatu proses pencerdasan, pendekatan
mengajar yang selama ini seperti menuangkan air kedalam gelas
(watering down) seharusnya diiubah menjadi pendekatan yang lebih
partisipatif dengan menekankan pada latihan penggunaan nalar dan
logika. Civics education membelajarkan siswa memiliki kepekaan
sosial dan memahami permasalahan yang terjadi di lingkungan secara
cerdas. Dari proses itu siswa dapat juga diharapkan memiliki kecakapan
atau kecerdasan emosional, rasional, sosial dan spiritual yang tinggi
dalam pemecahan masalah sosial dalam masyarakat.

Keempat, civics education sebagai lab demokrasi, sikap dan perilaku
demokratis perlu berkembang bukan melalui mengajar demokrasi
(teaching democracy), akan tetapi melalui penerapan cara hidup
berdemokrasi (doing democracy) sebagai modus pembelajaran. Melalui
penerapan demokrasi, siswa diharapkan akan secepatnya memahami
bahwa demokrasi itu penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.
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Pendapat Winataputra dan Budimansyah (2007:64) mengenai definisi

pendidikan kewarganegaraan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata

pelajaran yang berisikan tentang pemerintahan yang diajarkan  disekolah,

dimana dalam keadaan pemerintahan yang demokratis tersebut, warganegara

hendaknya melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung

jawab. Pendidikan kewarganegaraan juga berisikan tentang bagaimana

mengembangkan sikap, keterampilan siswa untuk menjadi warganegara yang

baik, dimana siswa bisa mendapatkannya melalui pengalaman belajar dan

memiliki konsep-konsep dasar ilmu politik. Juga dalam pendidikan

kewarganegaraan, siswa dapat berinteraksi melalui kehidupan sehari-hari

untuk berkembang menjadi warganegara yang bertanggung jawab.

Dalam hal ini civics atau kewarganegaraan sebagai suatu studi tentang

pemerintahan yang dilaksanakan di sekolah yang merupakan mata pelajaran

tentang bagaimana pemerintahan demokrasi dilaksanakan dan dikembangkan,

serta bagaimana warga negara seyogyanya melaksanakan hak dan

kewajibannya secara sadar dan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan civics

education/citizenship education merupakan program pembelajaran yang

memiliki tujuan utama mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan

sehingga siswa menjadi warga negara yang baik, melalui pengalaman belajar

yang dipilih dan diorganisasikan atas dasar konsep-konsep ilmu politik.

Dalam pengertian lainnya, civics education juga dinilai sebagai nurturant

effect atau dampak pengiring dari berbagai mata pelajaran di dalam maupun di

luar sekolah dan sebagai puncak penggiring dari interaksi antar manusia dalam
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kehidupan sehari-hari, yang berkenaan dengan pengembangan tanggung jawab

warga negara. Dengan demikian civics education/citizenship education dilihat

sebagai program pendidikan yang bersifat personal-pedagogis. Di dalam

praktek, civics jelas merupakan konten utama dari civics education. Atau

secara metaporis, civics dapat dianggap sebagai muatannya, sedangkan civics

education sebagai wahana atau kendaraanya.

Winataputra dan Budimansyah (2007:65) menjelaskan bahwa mata pelajaran

PPKn memiliki tiga misi besar. Pertama, misi “conservation education”, yakni

‘mengembangkan dan melestarikan nilai luhur Pancasila’, kedua, misi ‘social

and moral development’, yakni ‘ mengembangkan dan membina siswa akan

hak dan kewajibannya, taat pada peraturan yang berlaku, serta berbudi pekerti

luhur’: dan ketiga, fungsi “sosio-civics development,” yakni ‘ membina siswa

agar memahami dan menyadari hubungan antar sesama anggota keluarga,

sekolah, dan masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Winataputra dan Budimansyah (2007:66) juga mengemukakan bahwa

pendidkan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bidang kajian yang

mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia

melalui koridor “value based education”.konfigurasi atau kerangka sistemik

PKn dibangun atas dasar paradigm sebagai berikut :

Pertama, PKn secara kulikuler sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan

untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi negara Indonesia yang

berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.Kedua, PKn
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secara teoritik dirancang sebagai subjek pembalajaran yang memuat dimensi-

dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling

berpenetrasi dan integrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan

moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokaratis, dan bela Negara.Ketiga,

PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang

menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (content embedding values)

dan pengalaman belajar (learningexperience) dalam bentuk berbgai perilaku

yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan

hidup bagi warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara sebagai penjabaran, lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral

Pancasila, Kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Jahiri dalam

adha Mona (2010) mengemukakan Target Harapan Pembelajaran PKn yaitu :

a. Secara pragmatik memuat bahan ajar yang khaffah/utuh (kognitif-afektif-

psikomotor) berupa bekal pengetahuan untuk melek politik dan hokum yang

ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara NKRI yang

demokratis sistem perwakilan konstitusional. Bahan ajar yang khaffah

mutlak harus menampilkan politik hukum NKRI secara factual-teoritik

konseptual dan normatif berikut isi pesan (nilai-moral) serta aturan main

dan tata cara pelaksanaanya. Dan sebagai bekal pengetahuan tidak mutlak

semua hal disampaikan melainkan dipilih dan pilah berdasarkan tiga kriteria

dasar yakni : tingkat esensinya, kegunaannya, dan kritis tidaknya.

b. Secara procedural target sasaran pembelajarannya adalah penyampaian

bahan ajar pilihan-fungsional kearah membina, mengembangkan dan

membentuk potensi diri anak didik secara khaffah serta kehidupan siswa
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dan lingkungannya (fisik, non fisik) sebagaimana diharapkan/keharusannya

(6 sumber normative di Indonesia) serta pelatihan pelakonan pemberdayaan

hhal ttersebut dalam dunia nyata secara demokratis, humanis, dan

fungsional.

Didalam hal demikian, target harapan dari pembelajaran PKn adalah untuk

memberikan bekal kepada siswa dengan konsep/bahan ajar yang utuh agar

mereka dapat mengerti tentang politik dan hokum serta pelaksanaannya. Dan

dari hal tersebut siswa dapat mendapat nilai moral yang terkandung di

dalamnya sebagai pegangan hidup di dalam masyarakat. Kemudian, target

harapan kedua bahwa  melalui pembelajaran PKn dapat membina,

mengmbangkan dan membentuk potensi yang ada pada diri siswa yang akan

berguna bagi dirinya dan masyarakat nantinya. Sedangkan isi pesan Progarm

PKn (UUSPN No. 20 Tahun 2003) harus memuat antara lain :

a. Insan dan kehidupan religious, imtak, dalam semua aspek kehidupan

b. Melek politik-hukum-tahu-paham hal tentang hal ihwal keharusan

berkehidupan berbangsa dan bernegara baik secar konstitusional maupun

secara praktis, (kemarin, kini, dan esok hari) tatanan dan kehidupan politik,

hukum, dan masyarakat Indonesia

c. Insan dan kehidupan yang demokratis yang lawfulness dalam

NKRI/Pancasil/berbudaya Indonesia

d. Insan dan kehidupan yang cerdas, damai dan sejahtera

e. Insan dan kehidupan yang cinta bangsa, negara-patriotik, cinta dan bela

bangsa-negara (hak daulat dan martabat bangsa-negara)

f. Pergaulan dunia/antar bangsa yang setara dan damai
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Berdasarkan isi pesan hakekat pembalajaran PKn tersebut diatas, dapat

dijelaskan bahwa dalam pembelajaran PKn juga dilandasi oleh nilai-nilai

religi, mengerti tentang politik dan hukum, hidup secara cerdas, damai dan

juga sejahtera, juga dilandasi dengan rasa cinta tanah air sekaligus memiliki

kemampuan untuk bersaing secara global dalam percaturan dunia sekarang ini

dan menjalin hubungan antar bangsa-bangsa secara damai.

Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum dikembangkan oleh Badan

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan peraturan Menteri

No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi mata pelajaran PKn meliputi Standar

Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Dalam standar isi dijelaskan ruang lingkup

PKn yang meliputi aspek-aspek berikut :

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbadaan,

cinta lingkungan, kebanggan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda,

keutuhan Negara Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan Negara,

sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan

dan jaminan keadilan.

2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi : tata tertib dalam kehidupan

keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat,

peraturan-peraturan daerah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-

peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

system hokum dan peradilan nasional, hokum dan peradilan internasional
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3. Hak asasi manusia, meliputi : hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban

anggota masyarakat, instrument nasional dan internasional HAM, pemajuan,

penghormatan, perlindungan HAM.

4. Kebutuhan warga negara, meliputi : hidup gotong royong, harga diri sebagai

masyarakat, kebebasan berorganisasi, kebebasan mengeluarkan pendapat,

menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga

negara.

5. Konstitusi Negara, meliputi : proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang

pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar

Negara dengan konstitusi.

6. Kekuasaan dan politik, meliputi : pemerintah desa dan kecamatan,

pemerintah daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem

politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani,

system pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.

7. Pancasila, meliputi : kedudukan pancasila sebagai dasar Negara,

pengamalan pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai

ideology terbuka.

8. Globalisasi, meliputi : globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri

Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan

organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

2.8. Kegiatan Ekstrakurikuler.

Kegiatan Ekstrakurikuler merupakan kegiatan belajar yang dilakukan di luar

jam pelajaran tatap muka, dilakukan di luar sekolah atau di dalam sekolah

untuk lebih memperluas wawasan dan kemampuan. Ekstrakurikuler juga

kadang dilakukan pada waktu liburan sekolah, baik di sekolah atau di luar
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sekolah, dengan tujuan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan

siswa mengenai hubungan antara pelajaran, menyalurkan bakat dan

minat.Sutisna, (1983:57) menjelaskan :

“Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu
bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa, misalnya olahraga,
kesenian, berbagai macam keterampilan yang diselenggarakan di sekolah di
luar maupun di dalam jam pelajaran biasanya. “Pelaksanaan kegiatan
ekstrakurikuler antara satu sekolah dan sekolah yang lain bias saling
berbeda. Variasinya sangat ditentukan oleh kemampuan guru, siswa dan
kemampuan sekolah”.

Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu

bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa, misalnya dalam

bidang olah raga, kesenian, berbagai macam keterampilan. Menurut Arikunto

(1988:57), “kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan, diluar

struktur program yang pada umumnya merupakan kegiatan pilihan”.

Pendapat diatas menjelaskan bahwa kegiatan ekstra kurikuler buakn suatu

kegiatan yang wajib diikuti siswa karena kegiatan tersebut diluar program

(kurikulum) yang ada. Kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap

muka, dilaksanakan disekolah atau di luar sekolah agar lebih memperkaya

dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari

dari berbagai mata pelajaran dalam kurikulum.Berdasarkan uraian diatas

dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan

diluar struktur program dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa agar

memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa.
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Kegiatan esktrakurikuler yang merupakan seperangkat pengalaman belajar

memiliki nilai-nilai manfaat bagi pembentukan kepribadian siswa.  Adapun

tujuan dari pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah menurut B.

Suryosubroto ( 2002:272) adalah:

1. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan
siswa beraspek kognitif, afektif, dan psikomotor.

2. Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan
pribadi manusia seutuhnya yang positif.

3. Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan
satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya.

Lebih lanjut Suryosubroto menegaskan bahwa ruang lingkup kegiatan

ekstrakurikuler harus berpangkal pada kegaiatan yang dapat menunjang serta

dapat mendukung program ekstrakurikuler dan program kokuliluler. Jadi

ruang lingkup kegiatan ekstrakulikuler adalah berupa kegiatan-kegiatan yang

dapat menunjang dan dapat mendukung program intrakulikuler yaitu

mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penalaran siswa,

keterampilan melalui hobi dan minatnya serta pengembangan sikap yang ada

pada program intrakulikuler dan program kokulikuler.

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan menegaskan bahwa ruang lingkup

kegiatan ekstrakurikuler harus berpangkal pada kegiatan yang dapat

menunjang serta dapat mendukung program intrakurikuler dan program

kokurikuler. Jadi ruang lingkup ekstrakurikuler adalah berupa kegiatan-

kegiatan yang dapat menunjang dan dapat mendukung program intrakurikuler

yaitu mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penalaran siswa,

keterampilan melalui hobi dan minatnya serta pengembangan sikap yang ada

pada program intrakurikuler dan program kokurikuler.Kegiatan
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ekstrakurikuler dibagi menjadi dua jenis, yaitu bersifat rutin dan bersifat

periodik. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat rutin adalah bentuk kegiatan

ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus-menerus, seperti latihan bola

voly, sepak bola, dan sebagianya. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler yang

bersifat periodik adalah bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada waktu-

waktu tertentu saja, seperti lintas alam, kemping, pertandingan olah raga dan

sebagainya. Menurut Nawawi Hadari (2001) jenis-jenis kegiatan

ekstrakurikuler yaitu:

1. Pramuka sekolah
2. Olah raga dan kesenian
3. Kebersihan dan keamanan sekolah
4. Tabungan belajar
5. Majalah sekolah ataupun majalan dinding
6. Warung atau kantin sekolah
7. Usaha kesehatan sekolah

Selanjutnya Depdikbud (1987: 27) kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi

dua jenis :

a. Kegiatan yang bersifat sesaat, misalnya karyawisata dan bakti social.

b. Jenis kegiatan yang bersifat kelanjutan , misalnya Pramuka, PMR,

Olahraga dan sebagianya

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis kegiatan

ekstrakurikuler dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat atau berkelanjutan, yaitu jenis

kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus-menerus selama

satu periode tertentu. Untuk menyelesaikan satu program kegiatan

ekstrakurikuler ini biasanya diperlukan waktu yang lama.
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2. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat periodik atau sesaat, yaitu kegiatan

ekstrakurikuler  yang dilaksanakan waktu-waktu tertentu saja.

Adapun langkah-langkah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler adalah:

1. Kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan kepada siswa secara
perorangan atau kelompok ditetapkan oleh sekolah berdasarkan minat
siswa, tersedianya fasilitas yang diperlukan serta adanya guru petugas
untuk itu, bilamana kegiatan tersebut memerlukannya.

2. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk diberikan kepada siswa
hendaknya diperhatikan keselamatannya dan kemampuan siswa serta
kondisi social budaya setempat. (Depdikbud, 1987:58).

Tabel: 2.1. Kegiatan Ekstrakurikuler Dan Nilai-Nilai Karakter
No Bentuk Kegiatan

Ekstrakulikuler
Nilai-nilai karakter

1 Pembiasaan Akhlak
Mulia

Religius, Taat kepadaTuhan YME, Syukur,
Ikhlas, Sabar, Tawakkal.

2 Masa Orientasi Siswa
(MOS)

Percaya Diri, Patuh pada aturan-aturan sosial,
Bertanggungjawab, Cinta Ilmu, Santun, Sadar
akan hak dan kewajiban diri dan orang lain.

3 Organisasi Siswa Intra
Sekolah (OSIS)

Percaya Diri, Kreatif dan Inovatif, Mandiri,
Bertanggung jawab, Menepati Janji,
Berinisiatif, Disiplin, Visioner,
Pengabdian/dedikatif, Bersemangat,
Demokratis

4 Tatakrama dan Tata
Tertib
Kehidupan Sosial
Sekolah

Dapat Dipercaya, Jujur, Menempati Janji,
Rendah Hati, Malu Berbuat salah, Pemaaf,
Berhati Lembut, Disiplin, Bersahaja,
Pengendalian Diri, Taat Peraturan, Toleran,
Peduli sosial dan lingkungan

5 Kepramukaan Percaya Diri, Patuh pada aturan-aturan sosial,
Menghargai keberagaman, Berpikir logis, kritis,
kreatif dan inovatif, Mandiri, Pemberani,
Bekerja Keras, Tekun, Ulet/Gigih, Disiplin,
Visioner, Bersahaja, Bersemangat, Dinamis,
Pengabdian, Tertib, Konstruktif
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6 Upacara Bendera Bertanggungjawab, Nasionalis, Disiplin,
Bersemangat, Pengabdian, Tertib, Berwawasan
Kebangsaan

7 Pendidikan
Pendahuluan Bela
Negara

Rela Berkorban, Pemberani, Disiplin,
Bersemangat, Pengabdian, Toleran,
Menghargai Keberagaman, Kebersamaan,
Nasionalis

8 Pendidikan
Berwawasan
Kebangsaan

Cinta tanah air, Menghargai keberagaman,
Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang
lain, Peduli sosial dan lingkungan, Demokratis,
Tidak rasis, Menjaga persatuan, Memiliki
semangat membela bangsa/Negara.

9 Usaha Kesehatan
Sekolah (UKS)

Patuh pada aturanaturan sosial, Bergaya
hidup sehat, Peduli social dan lingkungan,
Cinta keindahan

10 Palang Merah Remaja
(PMR)

Bergaya hidup sehat, Disiplin, Peduli social dan
lingkungan

11 Pendidikan
Pencegahan
Penyalahgunaan
Narkoba

Percaya diri, Patuh pada aturan-aturan sosial,
Bergaya hidup sehat, Sadar akan hak dan
kewajiban diri dan orang lain, Disiplin.

Sumber: Buku Panduan Untuk Pembina Pramuka Penggalang Baden powell
(2008: 44-45)

2.9. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

2.9.1. Batasan Ilmu Pengetahuan IPS

Istilah IPS adalah terjemahan atau adaptasi dalam Bahasa Indonesia dari istilah

Bahasa Inggris “Social Studies” sebagai mata pelajaran mulai dari jenjang

pendidikan dasar (SD dan SMP). Beberapa penulis menggunakan istilah studi

sosial, pengajaran ilmu-ilmu sosial atau istilah pendidikan ilmu sosial sebagai

padanan bagi istilah yang lebih populer yakni Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Di Indonesia istilah IPS mulai muncul pada tahun 1975/1976 yakni sebuah
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label untuk mata pelajaran sejarah, ekonomi, geografi dan pelajaran sosial

lainnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu merupakan suatu

program pembelajaran ilmu-ilmu sosial untuk pendidikan.

Dalam pendidikan dasar (SD), IPS muncul sebagai suatu mata pelajaran yang

disebut ilmu pengetahuan sosial, untuk tingkat SMP muncul sebagai mata

pelajaran yang dalam penyajiannya terdiri dari sub-pelajaran Geografi,

Ekonomi dan Sejarah. Sedangkan untuk untuk program pendidikan SMA

istilah IPS sebagai suatu program studi yang digunakan bagi kelompok ilmu-

ilmu sosial yang di dalamnnya terdiri dari mata pelajaran Sejarah, Geografi,

Ekonomi dan Akuntansi, Sosiologi, Antropologi, Kwarganegaraan masing-

masing secara terpisah.

Gagasan tentang IPS sebagai kajian akademik (disiplin ilmu) pertama kali

dilontarkan oleh Nu’man Sumantri (pakar IPS Universitas Pendidikan yang

pertama di Indonesia). Gagasannya yaitu: Pendidikan IPS membawa implikasi

bahwa IPS memiliki kekhasan dibandingkan dengan pendidikan disiplin ilmu

lain, yakni kajian bersifat terpadu (integrated) pemecahan yang menyeluruh,

interdiscipliner (memahami ilmu lain), Multidimensional (komplek), dan

bahkan cross disipliner (bantauan atau pembanding ilmu lain).

Menurut Somantri dalam Pargito (2010: 24) definisi IPS sebagai pendidikan

disiplin ilmu dan pendidikan disiplin ilmu sosial sebagai berikut:

Pendidikan disiplin ilmu adalah suatu batang tubuh disiplin yang
menyeleksi konsep, generalisasi dan teori dari struktur disiplin ilmu
tertentu dan disiplin pendidikan yang diorganisasikan dan disajikan
secara ilmiah-psikologis untuk tujuan pendidikan. Pendidikan disiplin
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ilmu pengetahuan sosial adalah seleksi dari struktur akademik ilmu-ilmu
sosial dan humaniora yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah-
psikologis untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang
berdasarkan pancasila dan UU Sisdiknas.

Banyak definisi ilmu sosial yang dikemukakan oleh para ahli, namun pada

umumnya definisi-definisi yang ada menunjukkan pengertian pengetahuan

sosial sebagai program pendidikan atau bidang studi dalam kurikulum sekolah

yang mempelajari kehidupan dalam masyarakat serta interaksi antar manusia

dengan lingkungannya(fisik dan sosial). Isi atau materi pengetahuan sosial

diambil dari bagian-bagian pengetahuan atau konsep-konsep ilmu sosial (social

sciences) yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan usia siswa. Dengan

demikian ilmu-ilmu sosial merupakan sumber materi pengetahuan sosial.

Pengetahuan sosial juga mengandung komponen keterampilan-keterampilan

dasar yang terdiri dari keterampilan berpikir/intelektual, keterampilan

melakukan penyelidikan/inkuiri, keterampilan studi/akademik dan

keterampilan sosial guna tercapainya tujuan pembelajaran pengetahuan sosial

itu sendiri. Jadi IPS ini berinduk kepada ilmu sosial dengan pengertian bahwa

teori-konsep-prinsip yang diterapkan pada IPS adalah teori – konsep – prinsip

yang ada berlaku pada ilmu dan sosial. Ilmu sosial dengan bidang keilmuannya

digunakan untuk melakukan pendekatan analisa dan menyusun alternatif

pemecahan permasalahan sosial yang dilaksanakan pada pengkajian IPS.
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2.9.2. Hakikat Pendidikan IPS

Menurut Pargito (2010: 50) Pendidikan IPS disekolah adalah:

Merupakan mata pelajaran atau bidang kajian yang menundukkan
konsep dasar berbagai ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan
pendidikan dan pertimbangan psikologis, serta kebermaknaannya bagi
siswa dalam kehidupannya mulai dari tingkat SD sampai dengan
SMA, atau membekali dan mempersiapkan peserta didik untuk dapat
melanjutkan yang lebih tinggi lagi, khususnya dalam bidang ilmu
sosial di perguruan tinggi. Pendidikan IPS (social studies) bukanlah
suatu program pendidikan disiplin ilmu tetapi adalah suatu kajian
tentang masalah-masalah sosial yang dikemas sedemikian rupa dengan
mempertimbangkan faktor psikologis, perkembangan peserta didik dan
beban waktu kurikuler untuk program pendidikan.

Perlu diketahui bahwa program pendidikan ditingkat sekolah tidak harus

merupakan  pendidikan disiplin ilmu (disipliner), tetapi dapat secara

interdisipliner, hal ini mengingat pendidikan di tingkat sekolah adalah

mempersiapkan siswa untuk terjun di masyarakat atau melanjutkan ke

pendidikan yang lebih tinggi. Untuk itu program pendidikan IPS disesuaikan

dengan kebutuhan peserta didik di tingkat sekolah dan hakekat ilmu

pengetahuan itu sendiri yang tidak berdiri sendiri (saling terkait), serta

keterbatasan kurikulum atau waktu di tingkat sekolah atau disesuaikan

kepentingan politik suatu bangsa.

Program pendidikan di tingkat sekolah tidak dalam bentuk disiplin ilmu atau

bidang studi tetapi mata pelajaran, dan pada pendidikan yang lebih tinggi

menjadi rumpun jurusan atau program studi. Oleh karena itu, pendidikan IPS

disekolah harus memperhatikan tingkat perkembangan siswa dan kebutuhan

siswa dari tingkat SD sampai dengan SMA yang masih bersifat holistik dan

integrated. Disamping itu bahwa keterbatasan waktu secara kurikuler juga
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tidak memungkinkan semua disiplin ilmu diajarkan di tingkat

sekolah.Pendidikan IPS di sekolah diajarkan mulai tingkat SD sampai dengan

SMA program pembelajaran IPS dilakukan secara terpadu, mulai dari terpadu

penuh hingga semi terpadu (interkoneksi), makin tinggi tingkat pendidikannya

makin longgar keterpaduannya, hal ini sesuai dengan hakikat perkembangan

psikologis manusia dari yang bersifat holistik hingga spesifik. Pendidikan

terpadu, yaitu dilakukan dengan mengaitkan bahan, kompetensi, dan kajiannya

baik secara interdisipliner, antar disipliner, maupun mereduksi disiplin ilmu-

ilmu sosial sebagai program pendidikan di tingkat sekolah.

2.9.3. Tujuan Pendidikan IPS

Menurut Pargito (2010) Tujuan pembelajaran IPS bertumpu pada tujuan yang

lebih tinggi. Secara hirarki, tujuan pendidikan nasional pada tataran

operasional dijabarkan dalam tujuan institusional tiap jenis dan jenjang

pendidikan. Selanjutnya pencapaian tujuan institusional ini secara praktis

dujabarkan dalam tujuan kurikuler atau tujuan mata pelajaran pada setiap

bidang studi dalam kurikulum, termasuk bidang studi IPS.  Akhirnya tujuan

kurikuler secara praktis operasional dijabarkan dalam instruksional atau tujuan

pembelajaran. Sub bahasan ini dibatasi pada uraian tujuan kurikuler bidang

studi IPS.

Tujuan kurikuler IPS  yang harus dicapai sekurang-kurangnya meliputi hal-hal

berikut:

1) Membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna

dalam kehidupan masyarakat.
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2) Membekali peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi,

menganalisa dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang

terjadi dalam kehidupan di masyarakat.

3) Membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan

sesama warga masyarakat dan dengan berbagai bidang keilmuan serta

berbagi keahlian.

4) Membekali peserta didik dengan kesadaran, sikaf mental yang positif,

dan keterampilan terhadap lingkungan hidup yang menjadi bagian

kehidupannya yang tidak terpisahkan.

5) Membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan

pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan

kehidupan, perkembangan masyarakat, dan perkembangan ilmu dan

teknologi.



III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Relevan dengan permasalahan yang hendak diteliti adalah fenomena

kehidupan sosial masyarakat maka penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan pendekatan  kualitatif. Menurut Moeleong  (2001: 15)

pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena soaial dan

masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran

kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan

melakukan studi pada situasi alami.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berimplikasi pada

penggunaan ukuran-ukuran kualitatif secara konsisten, artinya dalam

pengolahan data, sejak mereduksi, menyajikan, memverifikasi dan

menyimpulkan data tidak menggunakan perhitungan secara matematis dan

statistik, melainkan lebih menekankan pada kajian interpretatif. Selanjutnya

Bogdan dan Taylor dalam Moleong, (2001:8) mengemukakan bahwa metode

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang prilaku yang diamati.

Sedangkan menurut Nasution (1996: 18) penelitian kualitatif disebut juga
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dengan penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data yang

dikumpulakan bercorak kualitatif, bukan kuantitatif, karena tidak

menggunakan alat-alat pengukur. Disebut naturalistik karena situasi lapangan

penelitian bersifat natural atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa

dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes.

Karakteristik pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian kualitatif adalah

kepedulian terhadap makna. Dalam hal ini penelitian naturalistik tidak peduli

terhadap persamaan dari objek penelitian, melainkan sebaliknya mengungkap

pandangan tentang kehidupan manusia yang berbeda-beda. Oleh karena itu,

tidak mungkin untuk mengungkap kenyataan yang ada dalam diri orang yang

unik itu menggunakan alat lain kecuali manusia sebagai instrumen.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa dalam penelitian yang

menggunakan pendekatan kualitatif yang pada umumnya menggunakan

peneliti sendiri sebagai instrumen atau manusia sebagai instrumen utama.

Dalam hal ini Sugiyono (2009) mengemukakan, terdapat 2 hal utama yang

mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian, yakni kualitas instrumen

penelitian dan kualitas pengumpul data. Kualitas instrumen penelitian

berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpul

data berkaitan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk

mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen

atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam hal ini, peneliti adalah

instrumen utama (key instrument) dalam pengumpulan data. Jadi, peneliti

adalah merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif.
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Metode sebagai suatu cara, prosedur, prinsip-prinsip dan proses yang

digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Berdasarkan

pengertian tersebut, pada rencana penelitian yang hendak dilakukan adalah

menggunakan metode studi kasus. Menurut Emzir (2010:20) salah satu

penelitian kualitatif adalah penelitian studi kasus yang berusaha menemukan

makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman

yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi. Selanjutnya Bungin

(2006: 23) menyatakan bahwa :

Penelitian studi kasus tidaklah bersifat kaku dan sewaktu-waktu dapat
diubah sesuai dengan perkembangan fakta empiris yang tengah
dicermati. Hal ini tidak berarti terjadi inkonsistensi, melainkan terhadap
fenomena sosial yang menjadi unit analisis, lebih dikedepankan dan
diutamakan aspek etnik daripada etik-nya. Hal ini menyangkut prionsip
dalam penelitian kualitatif. Sebab, fenomena dan praktek-praktek
soaial, sebagai sasaran “buruan” penelitian kualitatif tidak bersifat
mekanistik, melainkan penuh dunamika dan keunikan, dan karenanya
tidak bisa diciptakan dalam otak dan menurut kehendak peneliti semata.
Peneliti kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat
penemuan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan

mengeksplorasi suatu masalah melelui batasan terperinci, memiliki

pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber

informasi. Metode studi kasus dipilih sebagai metode dalam penelitian ini

karena permasalahan yang dikaji terjadi pada tempat dan situasi tertentu.

Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dimaksudkan untuk

mengungkapkan dan memahami kenyataan yang terjadi dilapangan

sebagaimana adanya. Menurut S. Nasution (1996: 55), studi kasus atau case

study adalah penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial

termasuk manusia di dalamnya. Case study dapat dilakukan terhadap seorang
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individu, kelompok atau suatu golongan manusia, lingkungan hidup manusia

atau lembaga sosial.

3.2. Uji  Instrumen

Dalam penelitian kualitatif, sebagai ujung tombak adalah peneliti sendiri. Jadi

si peneliti itulah yang menjadi instrumen dalam penelitian ini (Sugiyono,

2009: 400). Instrumen penelitian ini adalah si peneliti sendiri. Adapun alat

atau cara yang akan dipergunakan untuk memperoleh data adalah:

1. Wawancara (human instrument). Dalam proses wawancara peneliti
akan menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan akan
mendapatkan informasi yang mendalam dengan mengadakan
wawancara face to face maupun dengan media komunikasi.

2. Observasi (pengamatan). Observasi dilaksanakan dalam penelitian
bertujuan untuk mengamati aktivitas pendidik, peserta didik dan
masyarakat sekolah dalam proses pembelajaran serta interaksi peserta
didik dan pendidik dalkam proses transfer pendidikan karakter dalam
pembelajaran Sosiologi.

3. Dokumentasi (arsip,  gambar dan lain-lain).
4. Beberapa informasi tambahan dari pihak yang kompeten di bidang

penelitian khususnya penelitian kualitatif.

Gambar : 3.1. Triangulasi Tehnik Pengumpulan Data (Sugiyono, 2009: 273).

Wawancara Observasi

Kesimpulan

(Hasil Pengolahan Data)

Kuesioner/Dokumen
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Wawancara (intervew)  adalah alat utama dalam pengumpulan data dalam

penelitian ini.  Adapun wawancara yang akan dilaksanakan adalah

wawancara terbuka, dengan harapan antara pewawancara dan yang

diwawancarai tidak kaku dan orang yang diwawancarai tahu bahwa dia

sedang diwawancarai, sehinggga informan tewrsebut dapat memberikan

informasi yang akurat sesuai dengan yang diharapkan oleh pewawancara.

Menurut Irawati Singarimbun dalam buku Metode Penelitian Survei:

wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses

ini hasil wawancara ditentukan oleh yaitu : pewawancara, responden, topik

penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.

Gambar : 3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam wawancara

Situasi wawancara :
waktu, tempat,
kehadiran orang
ketiga, sikap
masyarakat

Pewawancara :
karakteristik sosial,
ketrampilan
mewawancarai, ra-
sa aman, motivasi

Responden :
karakteristik sosial,
kemampuan me -
nangkap dan  menja

wab pertanyaan

Isi kuesioner :
peka untuk dita –
nyakan,  sukar
ditanyakan, tingkat
minat, sumber
kekhawatiran
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Peran peneliti dalah sebagai instrumen penelitian, sehingga tidak dapat

dipisahkan dalam penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti sebagai pengamat

berperan serta atau observasi partisipasi (participant observation). Namun

kehadiran peneliti sebisa mungkin tidak mengganggu situasi, maka

diharapkan fenomena yang diteliti akan alamiah.

Kemudian agar peneliti dapat diterima dalam kelompok subyek penelitian

serta data yang didapat akan alamiah, Bogdan (1998: 127) mensyaratkan hal-

hal sebagai berikut :

1. jangan mengambil sesuatu dari lapangan yang bersifat pribadi, atau
dengan kata lain mengambil keuntungan pribadi di lapangan.

2. dada kunjungan pertama diharapkan melalui perantara (orang
kedua), atau melalui tokoh yang ada di tempat penelitian.

3. jangan terlalu ambisi dalam momen pertama untuk mendapat data
(informasi) sebanyak-banyaknya. Gunakan lain waktu untuk
merdapatkan informasi yang penting.

4. upayakan jangan terlalu reaktif (aktif), seolah semacam dialog. Dan
tidak terekesan intervew.

5. bertindaklah sopan santun dan lemah lembut jika berbicara dengan
subyek penelitian

Peneliti sebagai instrumen penelitian adalah sebagai perencana, pelaksana,

pengumpul data, penganalisis data, penafsir data dan pada akhirnya membuat

laporan penelitian. Hal tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan. Maka

peneliti setidaknya harus:

1. Peneliti harus bersifat responsive terhadap lingkungan dan individu yang
ada didalamnya, serta cepat tanggap dengan gejala di lapangan tapi tidak
reaktif.

2. Cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang diteliti.

3. Menekankan keutuhan dalam arti melihat subyek penelitian secara utuh
(holistic) dan tidak berdasarkan nilai atau norma yang dialami oleh
peneliti.
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4. Senantiasa berusaha mengembangkan dan meningkatkan  kemampuan
berdasarkan pengalaman yang biasa dialami peneliti.

5. Merespon dan menganalisis secepatnya data yang diperoleh, jangan
sampai menumpuk.

6. Harus mampu mengikhtiarkan/mengupayakan jika subyek kurang mampu/
memahami. Namun tanpa mengubah opini atau pendapat subyek.

7. Mampu menggali informasi lebih dalam, dengan harapan dapat
menemukan informan yang luar biasa.

3.3. Sampling Penelitian

Pada penelitian kuantitatif, sampel dipilih dari suatu populasi agar dapat

digunakan untuk mendapat generalisasi, sehingga sampel benar-benar

memiliki ciri-ciri suatu populasi. Namun tidak demikian dengan penelitian

kualitatif atau alamiah, tekhnik sampling dilakukan berdasarkan tujuan.

Sebagaimana dijelaskan Lincoln dan Guba (1985: 199-200) yang telah

diterjemahkan secara bebas berarti “semua sampling diambil sesuai dengan

beberapa tujuan dalam pikiran. Pada paradigma konvensional pengguna itu

nyaris selalu adalah untuk mendifinisikan satu sampel yang berarti wakil dari

bebrapa populasi yang mana ini diinginkan untuk digeneralisasi. Bahkan

suatu sampel acak adalah wakil dalam pengertian tiap-tiap elemen pada

populasi yang punya satu perubahan yang sama dari yang dipilih.namun

dalam paradigma kualitatif hal tersebut tidak demikian, tetapi diambil sesuai

tujuan penelitian.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Moleong (2005: 165) menambahkan bahwa

“dalam penelitian kualitatif, peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-

faktor kontektual”. Maksudnya, sampling dalam hal ini ialah untuk menjaring

sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya
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(construction). Dengan demikian tujuannya bukan untuk memusatkan diri

pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan kedalam

generalisasi, melainkan untuk merinci kekhususan yang ada kedalam

rumusan konteks unik. Di samping itu, sampling ini dimaksudkan untuk

menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang

muncul. Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak,

tetapi sampel bertujuan (purposive sampling).

Berdasarkan hakikat dalam penelitian kualitatif, maka subjek dalam

penelitian ini ditentukan secara snow ball sampling, artinya subjek penelitian

relatif sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian: namun subjek penelitian

dapat terus bertambah sesuai keperluannya. Dalam penelitian ini, teknik snow

ball sampling dilakukan apabila dalam pengumpulan datanya tidak cukup

hanya dari satu sumber, maka dikumpulkan juga data dari sumber-sumber

lain yang berkompeten. Misalnya, jika pengumpulan data tidak cukup hanya

dari kepala sekolah saja maka di kumpulkan juga dari pihak guru, siswa

dan/atau dari tokoh masyarakat. Teknik-teknik penentuan jumlah subjek

penelitian seperti ini dikenal dengan snow ball sampling (Bogdan dan Biklen,

1982; Miles dan Huberman, 1994; dan Nasution, 2003: 11-33).

3.4. Subjek dan Objek Penelitian

3.4.1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah responden yaitu Kepala Sekolah, 2 Guru

Pendidikan Kewarganegaraan,  1 Guru pembina kesiswaan dan 5 orang siswa

SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya setelah dilakukan
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pemilihan subjek maka di tentukanlah sumber data. Dalam penelitian

kualitatif, sumber data dapat diperoleh dari informasi lisan maupun tulisan.

Data yang dikumpulkan mencakup persepsi dan pemahaman individu serta

deskripsi lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian, sedangkan data

sekunder adalah data yang di peroleh bukan dari sumber asli atau data yang di

dapat dari sumber kedua yang mengungkapkan informasi tentang pembinaan

semangat nasionalisme siswa melalui kegiatan intrakulikuler dan

ekstrakulikuler di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten pringsewu.

Berdasarkan bentuk-bentuk data yang dikumpulkan dalam penelitian, maka

sumber-sumber data penelitian ini meliputi manusia, benda dan peristiwa.

Manusia dalam penelitian kualitatif merupakan sumber data, berstatus sebagai

informan mengenai fenomena atau masalah sesuai fokus penelitian. Benda

merupakan bukti fisik yang berhubungan dengan fokus penelitian, sedangkan

peristiwa merupakan informasi yang menunjukan kondisi yang berhubungan

langsung dengan pembinaan semangat nasionalisme siswa melaui kegiatan

intrakulikuler dan ekstrakulikuler di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten

Pringsewu. Adapun fokus masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan semangat nasionalisme dapat dilakukan dengan kegiatan

intrakurikuler dan ekstrakurikuler di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten

Pringsewu.

2. Pembinaan semangat nasionalisme siswa melalui kegiatan intrakurikuler

dan ekstrakurikuler berdampak dengan perubahan karakter siswa.
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3.4.2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pembinaan semangat nasionalisme siswa SMP N 1

Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang menggunakan prinsip kebersamaan,

prinsip persatuan dan kesatuan dan prinsip demokrasi. Demikian pula pada

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu metode, upaya dan hambatan

yang dihadapi dalam pembinaan semangat nasionalisme siswa SMP N 1

Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut: teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi

literatur. Keempat teknik ini digunakan dan diharapkan dapat memperoleh

data maupun informasi yang diperlukan yang dapat saling menunjang dan

saling melengkapi.

3.5.1. Wawancara

Wawancara merupakan alat re-cheking pembuktian terhadap informasi atau

keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara atau interview dilakukan

melalui pendekatan personal kepada responden atau informan penelitian.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah

wawancara mendalam dan berstruktur. Wawancara mendalam (in-depth

interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitia dengan

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan

atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman

(guide) wawancara. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang dilakukan
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dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan

yang diajukan telah disusun sebelumnya. Bila diperlukan wawancara juga

dapat dilakukan secara tidak terstrukutur, yaitu dengan mengajukan beberapa

pertanyaan secara lebih luas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan

yang telah dipersiapkan sebelumnya, biasanya pertanyaan muncul secara

spontan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi ketika melakukan

wawancara.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai

responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifitas pertanyaan,

kontak mata, dan kepekaan nonverbal. Beberapa tips saat melakukan

wawancara adalah mulai dengan pertanyaan yang mudah, mulai dengan

informasi fakta, menghindari pertanyaan multiple, tidak menanyakan

pertanyaan pribadi, mengulang kembali jawaban untuk klarifikasi, memberikan

kesan positif, dan mengontrol emosi negatif. Adapun yang menjadi indikator

ketercapaian pembinaan semangat nasionalisme siswa adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan semangat nasionalisme siswa:

a. Prinsip kebersamaan

b. Prinsip persatuan dan kesatuan

c. Prinsip demokrasi/demokratis

2. Metode untuk membina semangat nasionalisme siswa

3. Upaya dalam membina semangat nasionalisme siswa

4. Hambatan dalam pembinaan semangat nasionalisme siswa
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3.5.2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah pencatatan dengan sistematis fenomena-

fenomena yang diselidiki. Observasi merupakan salah satu teknik

pengumpulan data yang pada dasarnya mengamati gejala fisik dan sosial sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya.

Sejak awal studi pendahuluan telah dilakukan observasi terutama dalam hal

melihat kondisi objektif lokasi yang menjadi objek penelitian. Observasi

partisipatif, observasi partisipasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang

seutuh mungkin dengan memperhatikan tingkat peluang kapan dan dimana

serta kepada siapa peneliti sebagai instrumen dapat menggali, mengkaji,

memilih, mengorganisasikan, dan mendeskripsikan informasi selengkap

mungkin. Menurut Arikunto (2003:133) observasi “merupakan suatu

pengamatan yang meliput kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek

dengan menggunakan seluruh alat indra.

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang ruang

(tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu,

dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan

gambaran realistik prilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk

membantu mengerti prilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan

pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap

pengukuran tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam observasi

adalah topografi, jumlah dan durasi, intensitas atau kekuatan respon, stimulus

kontrol (kondisi dimana prilaku muncul), dan kualitas prilaku.
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Adapun yang menjadi objek observasi yaitu mengamati proses pembelajaran

dan kegiatan ekstrakulikuler. Indicator yang diamati ialah

1) Pembinaan semangat nasionalisme yang terkandung prinsip kebersamaan,

prinsip persatuan dan kesatuan, prinsip demokrasi/demokratis,

2) Metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan,

3) Upaya yang dilakukan guru PKn dan program sekolah,

4) Hambatan yang dihadapi oleh guru PKn dan Program Sekolah

3.5.3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk

dokumentasi. Dokumentasi merupakan data-data yang tertulis untuk

mengetahui keadaan suatu obyek, baik lampau maupun data-data baru. Studi

dokumentasi, ialah cara untuk menggali, mengkaji, dan mempelajari sumber-

sumber tertulis baik dalam bentuk laporan penelitian, dokumen kurikulum,

makalah, jurnal, klipping, media massa, dan dokumen negara (pemerintah).

Pemilihan metode ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam sumber-sumber

tertulis tersebut dapat diperoleh ungkapan gagasan, persepsi, pemikiran, serta

sikap para pakar dan praktisi Pendidikan Kewarganegaraan.

Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk menghimpun data yang belum

diperoleh melaui metode sebelumnya yaitu proses pembelajaran dan kegiatan

ekstrakulikuler. Dengan Indicator sebagai berikut

1) Pembinaan semangat nasionalisme yang terkandung prinsip kebersamaan,

prinsip persatuan dan kesatuan, prinsip demokrasi/demokratis,

2) Metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan,
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3) Upaya yang dilakukan guru PKn dan program sekolah,

4) Hambatan yang dihadapi oleh guru PKn dan Program Sekolah.

3.6. Keabsahan Data

Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa

hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian

kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi

mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi

tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang kredibel akan

mempengaruhi akurasi hasil penelitian. Untuk mendapatkan data yang benar-

benar mendukung dan sesuai dengan karakteristik fokus penelitian dan tujuan

penelitian ini maka dibutuhkan beberapa cara menentukan keabsahan

(validitas) data yaitu:

3.6.1. Triangulasi Data

Pemeriksaan keabsahan data dengan mengkonfirmasikan data yang telah

diperoleh dengan sumber data dan ahli untuk memastikan keabsahan data yang

ada. Dari sumber data (Kepala Sekolah, Wakasek, guru-guru di SMP Negeri 1

Pagelaran Kabupaten Pringsewu) dilakukan pada saat sebelum pembelajaran,

saat pelaksanaan pembelajaran, setelah pembelajaran dan saat kegiatan

ekstrakulikuler. Data-data yang diperoleh melalui observasi (pengamatan

langsung) dan wawancara yang disiapkan dan dilakukan oleh peneliti sendiri.

Dari ahli, dilakukan pada saat bimbingan mengenai temuan-temuan penelitian

dan penyusunan laporan.
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3.6.2. Audit Trail

Audit Trail yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang

diperoleh dengan mengkonfirmasikan dan mendiskusikan dengan rekan-rekan

sejawat yang dirasakan memiliki kemampuan lebih, untuk memeriksa hasil

penelitian kemudian memberikan saran dan perbaikan apabila diperlukan.

3.6.3. Expert Opinion

Expert opinion adalah meminta kepada orang yang dianggap ahli atau pakar

bidang studi untuk memeriksa tahapan-tahapan penelitian dan memberikan

arahan atau judgements terhadap msalah-masalah penelitian yang dikaji. Dalam

expert opinion ini, peneliti dapat berkonsultasi kepada dosen pembimbing

untuk melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian ini.

3.6.4. Member Check

Member Check yaitu dengan melakukan pengecekan terhadap keabsahan data

dengan mengkonfirmasikan data tersebut kepada sumber data ( Kepala

Sekolah, guru, tenaga administrasi, siswa, orang tua siswa, teman-teman

sejawat, dan lain-lain). Proses ini dilakukan peneliti pada saat akhir

pelaksanaan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti

melakukan interpretasi terhadap keseluruhan temuan penelitian berdasarkan

teoritik dan praktik mengenai evaluasi pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan di sekolah sesuai dengan karateristik fokus permasalahan

dan tujuan penelitian.
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3.7. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis data

kualitatif. Menurut Sugiyono (2009: 355) analisis kualitatif adalah proses

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Upaya memperoleh informasi untuk digunakan setepat-tepatnya agar dapat

tercapai suatu pengetahuan yang memungkinkan membuat suatu rumusan.

Rumusan tersebut berupa kemungkinan-kemungkinan  tentang apa yang

terjadi  dalam keadaan tertentu. Dimulai dari proses mencari dan menyusun

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

dan dekomentasi, mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke

dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana

yang penting dan yang akan dipelajari, dan selanjutnya menyusun kesimpulan

yang mudah dipahami.

Data yang diperoleh adalah deskriptif hasil observasi, dokumentasi,

wawancara dan triangulasi. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih

bermakna dan mudah dipahami, maka langkah analisis data yang digunakan

adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman (1992: 19)
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Gambar 3.3. Komponen-komponen analisis data model interaktif.
(Sumber: Miles dan Huberman, 1992:19)

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang

telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992) dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

3.7.1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data “kasar” yang muncul

dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu

bentuk analisa dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa

sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi.

3.7.2. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang

PENYAJIAN
DATAPENGUMPULAN

DATA

REDUKSI  DATA

KESIMPULAN-
KESIMPULAN :

PENARIKAN/VERIFIKASI
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harus dilakukan, menganalisis ataukah tindakan berdasarkan pemahaman yang

didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3.7.3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Menurut pandangan Miles dan Huberman (1994), penarikan kesimpulan

hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu

mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam penganalisaan

selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau

mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan

kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan

“intersubjectif” atau temuan pada salinan dan data yang lain. Singkatnya

makna-makna yang muncul dari data harus di uji kebenarannya, kecocokannya,

yakni yang merupakan validasinya.

Penarikan kesimpulan dilakukan sebagai jawaban singkat atas tujuan penelitian

yang telah dirumuskan berdasarkan hasil analisis kajian yang telah dilakukan

dan sebagai dasar untuk memberikan saran-saran yang bermanfaat dalam

penyempurnaan beberapa kekurangan dalam pembinaan semangat

nasionalisme siswa melalui kegiatan intrakulikuler dan ekstrakulikuler di SMP

N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembinaan semangat

nasionalisme melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di SMP

Negeri 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu, sesuai dengan objek penelitian

sebagai berikut:

1. Pembinaan semangat nasionalisme melalui kegiatan intrakurikuler dan

ekstrakurikuler perlu dilakukan supaya identitas siswa sebagai

warganegara Indonesia tidak menghilang yaitu dengan mengintegrasikan

prinsip yang terkandung dalam nasionalisme yaitu (1) prinsip kebersamaan

yang menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan

bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, (2) prinsip

persatuan dan kesatuan yaitu warga negara harus mampu

mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan yang dapat

menimbulkan perpecahan dan anarkis (merusak), (3) prinsip

demokrasi/demokratis memandang bahwa setiap warga negara mempunyai

kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
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Kepala sekolah dan guru senantiasa memberikan pembinaan baik lewat

materi pembelajaran yang berkaitan dengan pokok bahasan nasionalisme

maupun lewat penyampaian secara lisan diluar materi yang sedang

dibahas. Pembinaan semangat nasionalisme siswa melalui kegiatan

intrakulikuler yaitu menggunakan metode pembelajaran pendidikan

kewarganegaraan (PKn) yang dapat digunakan seperti metode ceramah,

tanya jawab, diskusi dan investigasi kelompok. Selain melalui guru PKn,

SMP N 1 Pagelaran juga melaksanakan pembinaan semangat nasionalisme

Indonesia lewat kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, pramuka, dan pada

saat upacara di lapangan yaitu untuk membina watak dan kepribadian anak

bangsa menjadi warganegara dan masyarakat yang baik yang mencintai

bangsa dan negaranya melalui pembinaan sikap dan tatakrama.

2. Hambatan yang dihadapi oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan dan

Program Sekolah dalam pembinaan semangat nasionalisme siswa masih

menghadapi hambatan atau kendala dalam pembinaan semangat

nasionalisme siswa yakni kultur masyarakat kita yang beragam dan masih

minimnya fasilitas yang disediakan pemerintah dalam mendukung

terlaksananya kegiatan pembinaan siswa yang dilakukan sekolah serta

masih terbatasnya peranan pemerintah dalam membina semangat

nasionalisme siswa atau peserta didik.
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, dapat disampaikan saran-

saran yang perlu menjadi bahan masukan bagi guru, kepala sekolah dan semua

pihak yang mempunyai kepentingan terhadap dunia pendidikan.

1. Kepala Sekolah perlu meningkatkan pembinaan semangat nasionalisme

kepada guru dan kepada siswa-siswi agar semangat nasionalisme tidak

pudar dan hilang.

2. Guru perlu memahami secara benar esensi dari semangat nasionalisme agar

dapat memberikan contoh dan tauladan kepada peserta didik tentang

pentingnya semangat nasionalisme.

3. Siswa diharapkan` dapat menanamkan semangat nasionalisme dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga semangat nasionalisme dapat

terealisasi dalam kehidupan sehari-hari.
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