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ABSTRAK

HUBUNGAN PEMAHAMAN KONSEP WAWASAN NUSANTARA DENGAN
SIKAP NASIONALISME PESERTA DIDIK DI SMP PGRI 1 GUNUNG

ALIP TANGGAMUS TAHUN PELAJARAN
2015/2016

Oleh

Nuke Adisti Rahmadani

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hubungan pemahaman konsep Wawasan
Nusantara dengan sikap Nasionalisme. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional.Sampel dalam penelitian ini
45 orang. Analisis data menggunakan Chi Kuadrat dan teknik pengumpulan data
menggunakan Angket dan Tes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: terdapat hubungan yang kuat dan signifikan
dalam pemahaman konsep Wawasan Nusantara dengan sikap Nasionalisme
peserta didik di SMP PGRI 1 Gunung Alip Tanggamus tahun pelajaran
2015/2016.
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HUBNGAN PEMAHAMAN KONSEP WAWASAN NUSANTARA DENGAN
SIKAP NASIONALISME PESERTA DIDIK DI SMP PGRI 1 GUNUNG

ALIP TANGGAMUS TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh

Nuke Adisti Rahmadani

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2016









RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Gisting pada tanggal 07 Maret 1994,

sebagai anak keenam dari enam bersaudara dari pasangan

Bapak Sulton dan Ibu Yusnidar.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah:

1. SD Muhammadiyah Gisting yang diselesaikan pada tahun 2005,

2. SMP Negeri 1 Gisting diselesaikan pada tahun 2008,

3. SMA Negeri 1 Pagelaran yang diselesaikan pada tahun 2011.

Pada tahun 2012, penulis diterima di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program

Studi (S1) Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Jalur Seleksi SNMPTN Tertulis

dan dengan skripsi ini peneliti akan segera menamatkan pendidikannya pada

jenjang S1. Selain itu, penulis telah melakukan Kuliah Kerja Nyata Di Desa

Banjarmasin Kecamatan Bulok dan Program Pengalaman Lapangan di SMP

Negeri I Bulok.



vii

MOTTO
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang

terletak di asia tenggara. Indonesia memiliki 17.508 pulau (besar atau kecil)

dengan 6.044 diantaranya sudah diberi nama dan lainnya masih belum

bernama . Saat ini, Indonesia memiliki 416 kabupaten yang tersebar dari

sabang sampai marauke.

Kepulauan Indonesia dihuni oleh penduduk yang sangat besar dan terdiri dari

berbagai macam suku bangsa, yang mempunyai adat istiadat berbeda.

Berbicara dalam berbagai bahasa daerah dan dialek yang tidak sama.

Penduduk Indonesia juga memeluk berbagai macam agama yang

kehidupannya diakomodasikan oleh negara sebagai bagian dari keyakinan

dan penghormatan bangsa terhadap keyakinan penduduknya.

Melihat kondisi geografis yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan jumlah

penduduk yang  besar dengan segala komplesitas kebhinekaannya, maka

untuk memelihara keutuhan dan kesatuan nusa dan Bangsa Indonesia

diperlukan suatu cara pandang yang sama dari seluruh bangsa tentang diri dan

lingkungannya yang melihat geografi dan demografi Indonesia sebagai satu
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kesatuan yang utuh. Cara pandang yang paling sesuai untuk ini adalah

Wawasan Nusantara.

Wawasan nusantara merupakan wawasan nasionalnya Bangsa Indonesia.

Perumusan wawasan nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik

dalam ketatanegaraan Repulik Indonesia. Sebagai wawasan nasionalnya

Indonesia maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut, dan udara di

atasnya di pandang sebagai ruang hidup (libensraum) yang satu dan utuh.

Kaelan dan Achmadi Zubaidi (2007:124) mengartikan Wawasan Nusantara

sebagai cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah

nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-

cita nasionalnya.

Akan tetapi, ada beberapa masalah timbul salah satu akibatnya karena

kurangnya pemahaman tentang wawasan nusantara. Seperti masalah yang

terjadi antara desa agom dan desa balinurada kalianda lampung selatan yang

terjadi di tahun 2012 dan masalah yang terjadi di wilayah provinsi irian jaya(

papua) dan poso (sulawasi tengah) yang mengarah kepada konflik dan

kerusuhan sosial.

Pemahaman tentang Wawasan Nusantara harus dipelajari sedini mungkin.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mempelajari

tentang Wawasan Nuantara di sekolah . Pada saat ini , wawasan nusantara

yang di miliki pelajar mulai  mengalamai penurunan. Karena pendidikan
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yang kurang bermakna bagi pemahaman konsepsi wawasan nusantara bagi

peserta didik. Yang berakibat bagi merosotnya kualitas kepribadian dan

kesadaran terhadap makna kehidupan.

Permasalahan yang sedang dihadapi Bangsa Indonesia tidak hanya

mempengaruhi budaya bangsa, namun juga mempengaruhi sikap

nasionalisme. Pelajar sebagai salah satu kekuatan bangsa di bidang

pendidikan Indonesia dianggap memiliki nasionalisme yang rendah. Maka

perlu ada upaya untuk menanamkannya, menumbuhkembangkan dan

memelihara wawasan nusantara peserta didik melalui sentra-sentra

pendidikan seperti sentra keluarga, masyarkat dan sekolah.

Sebagai bangsa dan Negara di tengah bangsa-bangsa di dunia membutuhkan

identitas kebangsaan (nasionalisme) yang tinggi dari warga Negara Indonesia.

Semanagat nasionalisme dibutuhkan untuk tetap eksisnya bangsa dan Negara

Indonesia. Nasionalisme yang tinggi dari warga negara akan mendorong jiwa

berkorban untuk bangsa dan Negara. Dewasa ini ada kecenderungan

menipisnya jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda. Dengan

menanamkan sikap nasionalisme diharapkan peserta didik tumbuh menjadi

manusia pembangun yakni generasi yang mampu mengisi dan

mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negaranya. Nasionalisme

merupakan salah satu nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan

pembukaan UUD 1945 yang perlu diwariskan kepada penerus termasuk para

peserta didik di sekoah.
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Peran semangat nasionalisme sangat penting artinya, sebagaimana pengertian

nasionlisme menurut Sartono Kartodirjo (1999, 60) bahwa nasionalisme

memuat tentang kesatuan, kesamaan, kebebasan, demokrasi, kepribadian

nasional serta prestasi kolektif. Jadi nasionalisme adalah suatu paham

kesadaran untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa karena adanya

kesamaan kepentingan, rasa senasib sepenanggungan dalam menghadapi

masa lalu dan masa kini serta kesamaan pandangan , harapan dan tujuan

dalam merumuskan cita-cita masa depan bangsa

Tujuan di atas tampak jelas, bahwa target dan sasaran yang ingin di capai

adalah terbinanya anak didik yang memiliki rasa kebangsaan yang tinggi

sehingga bisa mengamalkannya ke dalam sikap dan prilaku sehari-hari. Untuk

mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu usaha melalui pendidikan

disekolah yang berupa membina, membangun, dan menyempurnakan potensi

diri peserta didik menuju proses kedewasaan.

Sebagaimana di kemukakan oleh Tilaar (2007: 25) bahwa “pendidikan

merupakan faktor penting untuk menumbuhkan nasionalisme disamping

bahasa dan budaya”. Pendidikan kewarganegaraan sangat erat kaitanya

dengan nilai-nilai nasionalisme. Karena memang secara substansif pendidikan

kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti maka

diperoleh gambaran bahwa peserta didik di SMP PGRI 1 Gunung Alip

Tanggamus kurang memiliki sikap nasionalisme, hal ini ditandai dengan:
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1. Lunturnya nilai-nilai nasionalisme dapat dilihat saat upacara bendera

peserta didik kurang menghayati, sering mengobrol, dan bermain-main

saat upacara berlangsung.

2. Peserta didik saat ini lebih memilih menggunakan bahasa gaul dari pada

bahasa Indonesia yang baik.

3. Banyak peserta didik yang tidak hafal lagu-lagu nasional maupun lagu

daerah, dan tidak mengetahui pahlawan nasional.

4. Adanya kecenderungan sikap ketidak jujuran yang semakin membudaya,

berkembangnya rasa tidak hormat kepada guru, orang tua, dan pemimpin,

serta kurangnya sopan santun di kalangan peserta didik.

Hal ini sangat menghawatirkan karena remaja sebagai generasi muda yang

notabene generasi penerus bangsa yang akan menggantikan kepemimpinan

kelak, sangat diharapkan mampu menjadi pemimpin yang benar-benar

memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Apabila generasi mudanya sudah tidak

memiliki rasa nasionalisme tentu saja lambat laun Negara itu akan hancur.

Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya hasil

pembinaan dan pembentukan sikap nasionalisme diantaranya adalah

kemampuan guru dalam proses pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan

yang hanya menekankan pada meteri ajar, faktor globalisasi, faktor

intelektual peserta didik yang rendah, faktor lingkungan yang apatis, serta

perubahan sosial yang tidak terkendali.

Dari penjelasan di atas, maka di perlukan pemahaman wawasan nusantara

oleh setiap warga negara Indonesia. Melalui dunia pendidikan, pemahaman
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wawasan nusantara dan sikap nasionalisme berusaha di implementasikan.

Usaha tersebut dimanifestasikan dalam tujuan pendidikan nasional. Hal ini

terbukti dengan tujuan pendidikan yang juga harus di dasari dengan jiwa

pancasila dan UUD 1945. Seperti yang termuat dalam Undang-Undang RI

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional, Bab 1 ketentuan

umum pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “pendidikan nasional adaah pendidikan

yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang dasar republik indonesia

tahun 1945, yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional indonesia

dan anggapan terhadap tuntutan perubahan zaman”. Ngalim purwanto

(2011:36) menjelaskan bahwa pernyataan tersebut mengandung makna bahwa

semua aspek dalam sistem pendidikan nasional akan mencerminkan aktivitas

yang dijiwai oleh pancasila dan UUD 1945 dan berakar pada kebudayaan

bangsa Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang berkaitan

dengan kecenderungan turunan sikap nasionalisme dapat di identifikasikan

beberapa masalah, yaitu:

1. Kemampuan guru dalam proses pembelajaran Pendidikan

kewarganegaraan yang hanya menekankan pada meteri ajar.

2. Faktor globalisasi.

3. Faktor intelektual peserta didik yang rendah.

4. Faktor lingkungan yang apatis.

5. Perubahan sosial yang tidak terkendali.
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6. Pendidikan yang kurang bermakna bagi pemahaman konsepsi wawasan

nusantara

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dari berbagai masalah yang telah di identifikasikan diatas

adalah rendahnya sikap nasionalisme yang diakibatkan kurangnya

pemahaman wawasan nusantara bagi peserta didik

D. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang sudah dikemukakan diatas, maka bisa di tarik rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan secara signifikan dan positif antara pemahaman

konsep wawasan nusantara dengan sikap nasionalisme peserta didik

2. Seberapa erat hubungan antara pemahaman tentang konsep wawasan

nusantara dengan sikap nasionalisme peserta didik

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara

pemahaman konsep wawasan nusantara dengan sikap nasionalisme

peserta didik di SMP PGRI 1 Gunung Alip Tanggamus tahun pelajaran

2015/2016.
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2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pembaca

baik guru, sekolah ataupun orang tua dalam meningkatkan

pemahaman konsep wawasan nusantara peserta didik yang nantinya

diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta tanah air atau sikap

nasionalisme pada negara indonesia.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat di jadikan acuan dalam

meningkatkan pemahaman wawasan nusantara peserta didik, yang

nantinya diharapkan peserta didik akan menerapkan sikap

nasionalisme terhadap bangsa dan negara indonesia

2. Bagi peserta didik, hasil penelitian ini dapat menjadi motivasi

untuk meningkatkan pemahaman wawasan nusantara yang

nantinya diharapkan akan menumbuhkan rasa cinta tanah air atau

sikap nasionalisme terhadap bangsa dan negara indonesia

3. Bagi peneliti, sebagai calon penelitian ini berguna untuk

menambah pengetahuan dan wawasan tentang wawasan nusantara

dan sikap nasionalisme

F. Ruang lingkup penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ilmu kependidikan, pendidikan

kewarganegaraan yang mengkaji pendidikan pancasila dan UUD 1945
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karena berkaitan dengan konsepsi wawasan nusantara dalam

meningkatkan sikap Nasionalisme.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah peserta didik di SMP PGRI 1 Gunung Alip

Kabupaten Tanggamus.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemahaman konsepsi Wawasan Nusantara di

SMP PGRI 1 Gunung Alip kabupaten Tanggamus.

4. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah pada penelitian ini adalah di SMP PGRI 1 Gunung

alip Kabupaten Tanggamus

5. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini adalah sejak di keluarkannya surat izin

penelitian pendahuluan 8854/UN26/PL/2015 tanggal 29 Desember 2015

oleh Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

sampai dengan 25 April 2016 pada surat keterangan telah melaksanakan

penelitian nomor 422/021/038/2016 okeh kepala SMP PGRI 1 Gunung

Alip Tanggamus.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pemahaaman Konsep Wawasan Nusantara

1. Pengertian Pemahaman

Secara umum, pemahaman merupakan proses pengetahuan seseorang dalam

mencari makna atau memahami suatu hal yang belum diketahui oleh dirinya

yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada. Oleh karena itu, pencapaian

tingkat pemahaman seseorang akan berbeda pula sesuai dengan tingkat

pengetahuan seseorang. Pemahaman ini sangat diperlukan agar dalam proses

belajar dan mencari ilmu pengetahuan, manusia dapat mengambil manfaat

dari apa yang ia pelajari dan selanjutnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan

sehari-hari. Adapun pengertian pemahaman menurut Sadiman dalam Abidin

(2011:1) adalah “suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan,

menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya

sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya”.

Pemahaman (comprehension), kemampuan ini umumnya mendapat

penekanan dalam proses belajar mengajar. Menurut (Bloom Benyamin, 1975:

89) “Here we are using the tern “comprehension“ to include those

objectives, behaviors, or responses which represent an understanding of the

literal message contained in a communication“. Artinya : Disini
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menggunakan pengertian pemahaman mencakup tujuan, tingkah laku, atau

tanggapan mencerminkan sesuatu pemahaman pesan tertulis yang termuat

dalam satu komunikasi. Oleh sebab itu siswa dituntut memahami atau

mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan

dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkan dengan hal-

hal yang lain.

Menurut Daryanto (2008: 106) kemampuan pemahaman dapat dijabarkan

menjadi tiga, yaitu:

a. Menerjemahkan (translation)
Pengertian menerjemahkan di sini bukan saja pengalihan (translation)
arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari
konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk
mempermudah orang mempelajarinya.

b. Menginterpretasi (interpretation)
Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah
kemampuan untuk mengenal dan memahami. Ide utama suatu
komunikasi.

c.  Mengekstrapolasi (extrapolation)
Agak lain dari menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi
sifatnya. Ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi.

Adapun jenis pemahaman menurut Polya dalam Abidin, (2011:5)

membedakan empat jenis pemahaman yaitu:

1. Pemahaman mekanikal, yaitu dapat mengingat dan menerapkan
sesuatu secara rutin atau perhitungan sederhana.

2. Pemahaman induktif, yaitu dapat mencobakan sesuatu dalam kasus
sederhana dan tahu bahwa sesuatu itu berlaku dalam kasus serupa.

3. Pemahaman rasional, yaitu dapat membuktikan kebenaran sesuatu.
4. Pemahaman intuitif, yaitu dapat memperkirakan kebenaran sesuatu

tanpa ragu-ragu, sebelum menganalisis secara analitik.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan pemahaman adalah

kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah

sesuatu itu diketahui dan diingat, memahami atau mengerti apa yang
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diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat

memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal

lain. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat

melihatnya dari berbagai segi. Siswa pada umumnya dikatakan memahami

sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang

lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri.

2. Hakikat Wawasan Nusantara

Secara etimologis, wawasan nusantara berasal dari kata wawasan dan

nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas (Bahasa Jawa) yang berarti

pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata

mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Wawasan artinya

pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula

cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara.

Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan

letak antara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak

antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia dan dua samudra, yaitu

Samudra Hindia dan Pasifik. Sehingga wawasan nusantara bisa diartikan

sebagai cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak

antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia dan dua samudra, yaitu

Samudra Hindia dan Pasifik.

Berdasarkan pengertian modern, kata “nusantara” digunakan sebagai

pengganti nama Indonesia Sedangkan Samsul Wahidin (2010: 46)

mengartikan wawasan nusantara sebagai cara pandang, cara
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memahami, cara menghayati, cara bersikap, bertindak, berpikir dan

bertingkah laku bagi Bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses-proses

psikologis, sosiokultural dalam arti yang luas dengan aspek-aspek asta grata.

Cara pandang tersebut digunakan oleh Bangsa Indonesia untuk mengenali

dan memahami setiap situasi dan kondisi yang ada di lingkungan Bangsa

Indonesia. Wawasan nusantara sebagai cara pandang Bangsa Indonesia

tentang diri  dan  lingkungannya dalam eksistensi yang serba terhubung

serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasarkan asas

nusantara. Asas nusantara merupakan suatu ketentuan dasar yang harus

ditaati, dipatuhi dan dipelihara agar kepentingan nasional bisa terwujud.

Kepentingan tersebut tentunya agar tujuan dari perjuangan Bangsa Indonesia

atau tujuan nasional bisa tercapai. Cara pandang Bangsa Indonesia tentang

diri dan lingkungannya juga harus sesuai dengan ide nasional Pancasila,

sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di

tengah- tengah lingkungannya, yang  menjiwai tindak kebijaksanaan

dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa (Noor Ms Bakry, 1996: 20).

Dalam pembahasan Kelompok Kerja Wawasan Nusantara, Lemhanas menitik

beratkan kepada pemahanan tentang diri dan lingkungannya dengan

mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah Bangsa

Indonesia. Kelompok kerja ini mengartikan wawasan nusantara sebagai cara

pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang

serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan
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kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional (S.

Sumarsono, dkk, 2002: 82). Wawasan nusantara juga diartikan sebagai cara

pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya,

dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah

dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

(Winarno, 2011: 143).

Cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya harus

berdasarkan ide nasionalnya, yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945, yang merupakan aspirasi Bangsa Indonesia yang merdeka,

berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak

kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional (Lemhanas,

1992: 16). Dari pengertian tersebut Lemhanas sudah mengartikan wawasan

nusantara dengan memberikan dasar-dasar untuk mengenali dan memahami

diri serta lingkungan Bangsa Indonesia. Dasar-dasar yang dimaksud adalah

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sabarti Akhadiah MK (1997:4) menuliskan rumusan tentang wawasan

nusantara sebagai cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan

lingkungannya sesuai dengan ide nasionalnya, yaitu Pancasila dan UUD

1945, sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat

di tengah-tengah lingkungannya, yang menjiwai tindak kebijaksanaan dalam

mencapai tujuan perjuangan bangsa. Sehingga wawasan nusantara

harus   memegang teguh Pancasila dan UUD 1945 serta mengarah kepada
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terwujudnya kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang politik, ekonomi,

sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Lingkungan Bangsa Indonesia yang berwujud kepulauan menimbulkan

Indonesia berada dalam keberagaman atau kebhinekaan. Oleh sebab itu,

wawasan nusantara sebagai cara pandang dan sikap Bangsa Indonesia

mengenai dirinya yang bhineka, dan lingkungan geografinya yang berwujud

negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Srijanti, 2009: 142).

Sehingga dengan keberagaman tersebut wawasan nusantara harus bisa

mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam

menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar dan landasan dalam bersikap dan

memandang Bangsa Indonesia sendiri. Hal tersebut untuk mewujudkan

keserasian dan kesatuan bangsa yang penuh dengan keberagaman agar tujuan

nasional bisa tercapai.

Senada dengan Srijanti, Kaelan dan Achmad Zubaidi (2007: 124)

mengartikan wawasan nusantara sebagai cara pandang Bangsa Indonesia

tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta

sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa

dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Selain memanfaatkan

kondisi geografi Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa, Lemhanas juga

mengartikan wawasan nusantara sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia

dalam memanfaatkan konstelasi geografis Indonesia, sejarah dan kondisi

sosial budaya untuk mengejawantahkan segala dorongan dan rangsangan di
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dalam usaha pencapaian aspirasi bangsa dan kepentingan dan tujuan-tujuan

nasional . Sehingga tidak hanya karena kondisi geografis, akan tetapi harus

memperhatikan sejarah serta kondisi sosial budaya bangsanya.

Wan Usman menjelaskan bahwa wawasan nusantara adalah cara pandang

Bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya  sebagai negara

kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam (Noor Ms

Bakry, 2011: 281). Selain itu wawasan nusantara sebagai wawasan nasional

Bangsa Indonesia harus sesuai dengan filsafat hidup bangsa serta kondisi

geografis dan sosial budaya Bangsa Indonesia Sedangkan Sumarsono (2002:

82) menjelaskan bahwa wawasan nusantara menjadi nilai yang menjiwai

segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di

seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham

serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang merupakan

identitas atau jati diri Bangsa Indonesia.

Wawasan nusantara sebagai cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan

lingkungannya merupakan fenomena (gejala) sosial yang dinamis yang

memiliki tiga unsur dasar. Unsur dasar tersebut adalah sebagai berikut.

a. Wadah dari wawasan nusantara adalah wilayah negara kesatuan RI

yang berupa nusantara dan organisasi negara RI sebagai kesatuan utuh.

b. Isi wawasan nusantara adalah inspirasi Bangsa Indonesia berupa cita-

cita nasional berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

c. Tata  laku  dari wawasan nusantara adalah kegiatan atau

tindakan/perilaku Bangsa Indonesia untuk melaksankan falsafah

Pancasila dan UUD 1945 yang apabila dilaksanakan dapat

menghasilkan wawasan nusantara.
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, secara sederhana wawasan nusantara

berarti cara pandang Bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Diri

yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri serta nusantara sebagai

lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga hakikat wawasan nusantara

adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain,

hakikat wawasan nusantara adalah “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah”.

Oleh karena itu, Bangsa Indonesia yang terdiri dari aspek sosial budaya

menjadi beragam dari segi kewilayahan nusantara yang kita pandang sebagai

satu kesatuan yang utuh. Selain itu hakikat wawasan nusantara diwujudkan

dengan menyatakan kepulauan nusantara  sebagai satu kesatuan politik,

kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan

keamanan.

3. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara adalah pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap

indrawi (Sunarso, 2008: 165). Suatu pandangan ataupun tinjauan pasti

memiliki kedudukan, fungsi serta tujuan. Dalam hal ini, wawasan nusantara

juga memiliki kedudukan, fungsi dan tujuan.

Wawasan nusantara  dalam paradigma  nasional memiliki  kedudukan

sebagai landasan visional. Landasan visional inilah yang menjadi visi atau

cita- cita Bangsa Indonesia. Visi Bangsa Indonesia sesuai dengan konsep

wawasan nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang

satu dan utuh pula (Winarno, 2007: 144).
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Sebagai bangsa yang satu, Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan

berbagai keragaman yang menjadi satu dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Untuk menjadi satu dalam suatu bangsa yang merdeka,

perlu adanya suatu dorongan dan pedoman dalam setiap kehidupan berbangsa

dan bernegara. Dalam hal ini wawasan nusantara berfungsi sebagai suatu

pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala

kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara

negara di tingkat pusat dan daerah maupun   bagi seluruh rakyat Indonesia

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain wawasan nusantara memiliki fungsi dan kedudukan, wawasan

nusantara juga memiliki tujuan, yaitu bertujuan mewujudkan nasionalisme

yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih

mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu,

kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Wawasan nusantara yang

dijadikan sebagai cara pandang tentang bangsa dan didasarkan atas Pancasila

disusun untuk mencapai tujuan nasional Bangsa Indonesia. Oleh karena itu,

tujuan wawasan nusantara harus sejalan  dengan  tujuan kedalam  untuk

kepentingan  nasional  dan  tujuan keluar untuk ikut serta di dalam usaha

penyelenggaraan dan membina kesejahteraan dan perdamaian dunia.

Winarno (2007:163) menjelaskan bahwa wawasan nusantara memiliki dua

tujuan, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan ke luar. Tujuan ke dalam yaitu

menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional,

yaitu politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Sedangkan tujuan keluar
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yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah,

dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial serta mengembangkan suatu kerja sama

dan saling menghormati. Pada dasarnya tujuan dari wawasan nusantara

adalah untuk mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia. Rumusan

tujuan nasional Bangsa Indonesia sudah tertuang di dalam Pembukaan

UUD 1945 alinea ke empat. Rumusan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melidungi

segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2. Memajukan kesejahteraan umum.

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

4. Cakupan Pemahaman Wawasan Nusantara

Pemahaman wawasan nusantara akan terlihat pada setiap tindak tanduk

dari setiap individu atau warga negara. Seberapa besar pemahaman wawasan

nusantara setiap warga negara akan terlihat pada implementasi dari wawasan

nusantara tersebut. Implementasi wawasan nusantara tentunya bertujuan agar

cita- cita Bangsa Indonesia bisa tercapai. Sedangkan menurut Srijanti

(2008:155), implementasi wawasan nusantara dimaksudkan menerapkan atau

melaksanakan wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari secara

nasional yang mencakup kehidupan  politik, ekonomi, sosial dan budaya

serta  pertahanan nasional. Sehingga implementasi pemahaman wawasan

nusantara kepada peserta didik mencakup dalam hal politik, ekonomi, sosial

budaya dan pertahanan keamanan.



20

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan berpolitik dapat diartikan

bahwa seluruh kehidupan, ketatanegaraan, baik menyangkut dasar dan sistem

pemerintahan Indonesia, harus mengutamakan persatuan dan kesatuan serta

wilayah Indonesia. Sehingga kesatuan politik didasari pentingnya dari

adanya kebutuhan untuk mewujudkan pulau-pulau di  wilayah nusantara

menjadi satu entity yang utuh sebagai tanah air (Muhammad Junaidi,

2013:119).

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan

iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal itu bisa dilihat

dari wujud pemertintahan yang kuat dan aspiratif serta terpercaya yang

dibangun berdasarkan kedaulatan rakyat. Wawasan nusantara harus menjadi

perwujudan dari suatu kesatuan kehidupan dalam berpolitik.

Menurut Iskandar Ramis, perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu

kesatuan politik memiliki arti sebagai berikut.

a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya

merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan

matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.

b. Bahwa Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara

dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama

dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu

kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.

c. Bahwa secara psikologis, Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib

sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad

dalam mencapai cita-cita bangsa.

d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi

bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan
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bangsa menuju tujuannya.

e. Bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum

nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan

menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan

peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara  merata dan

adil (Sutoyo, 2011:66). Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan

ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

Cara yang dilakukan adalah dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber

daya alam dan sumber daya manusia yang ada di wilayah Indonesia. Akan

tetapi, dalam pemanfaatan dan pengelolaannya harus memperhatikan asas

manfaat, keadilan, efisiensi, sesuai kebutuhan dan menjaga kelestarian alam

sehingga umur ekonomi dapat diperpanjang untuk generasi mendatang,

Iskandar Ramis dalam Muhammad Erwin (2013:206) menjelaskan

perwujudan  kepulauan nusantara  sebagai satu kesatuan ekonomi dalam

arti sebagai berikut.

a. Bahwa  kekayaan wilayah nusantara  baik potensial maupun efektif

adalah modal  dan  milik  bersama  bangsa, dan  bahwa keperluan

hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.

b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang diseluruh

daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri  khas yang dimiliki oleh

daerah-daerah  dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya harus

menciptakan kehidupan masyarakat yang tidak membeda-bedakan suku,
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agama, ras dan status sosialnya. Srijanti menjelaskan maksud dan tujuan

implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya ini lebih

rinci. Beliau berpendapat bahwa implementasi wawasan nusantara dalam

kehidupan sosial budaya dimaksudkan sebagai penerapan budaya yang

berupa adat istiadat dan tata cara, serta unsur sosial seperti lembaga

kemasyarakatan dan lapisan masyarakat yang jumlahnya sangat banyak di

Indonesia sehingga dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa

(Srijanti, 2008:158).

Iskandar Ramis menjelaskan tentang perwujudan kepulauan nusantara

sebagai satu kesatuan sosial budaya diartikan sebagai berikut.

a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus

merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan

masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan

kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.

b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak

ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang

menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya,

yang hasil- hasilnya dapat dimiliki oleh bangsa.

Dalam bidang  pertahanan dan keamanan, wawasan nusantara

dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan dalam pertahanan dan keamanan

baik matra darat, laut dan udara dengan memperhatikn partisipasi aktif dari

masyarakat dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Indonesia (Srijanti, 2008:158). Kesatuan hukum dimaknai sebagai salah satu

masalah bidang hankam, khususnya keamanan dan pembelaan negara adalah
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tanggung jawab bersama (Muhammad Junaidi, 2013:120).

Kepulauan nusantara kita sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan berarti

bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya

merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara, dan bahwa tiap-tiap

warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka

pembelaan negara dan bangsa (Darji Darmodiharjo, 1991:67).

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan

bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa

yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara setiap warga negara

Indonesia (Sutoyo,   2011:66). Selanjutnya perwujudan kepulauan

nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam arti sebagai

berikut.

a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada

hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

b. Membangun kesadaran dalam rangka pembelaan negara dan bangsa .

B. Sikap Nasionalisme

1. Pengertian sikap

Menurut Abu Ahmadi (1991 : 161) “istilah sikap atau dalam bahasa inggris

disebut attitude pertama kali digunakan oleh Herbert Spencer”. Menurut W. S

Winkel (1983 : 30) “sikap adalah kecenderungan terhadap objek yang

berharga baik atau tidak berhargaatau tidak baik”. Saifudin Azwar (2002 : 5)

“sikap manusia merupakan konsep psikologis dan sosiologis yang pertama
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kali di cetuskan oleh Herbert Spencer”. Kemunculan konsep sikap manusia

didasari adanya fakta reaksi prilaku yang berbeda-beda antara orang-orang

terhadap suatu objek yang sebagian besarnya disebabkan oleh perbedaan

sikap. Prilaku dan perbuatan tidak semata-mata hadir begitu saja, tetapi

pelakunya menyadari perbuatan yang dilakukan dan menyadari pula situasi

yang bertautandengan perbuatan itu. Kesadaran individu yang menentukan

itulah yang dinamakan dengan sikap.

Menurut Saifudin Azwar (2002 : 23) struktur sikap terdiri atas 3 komponen

yang saling menunjang yaitu:

a) Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh
individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan
stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan
penanganan  (opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau
masalah yang kontroversial.

b) Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek
emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling
dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling
bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah
sikap seseorang komponen afektif disamakan dengan persaan yang
dimiliki seseorang terhadap sesuatu.

c) Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berprilaku
tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi
tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap
sesuatu dengan cara-cara tertentu. Dan berkaitan dengan objek yang
dihadapinya adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang
adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi prilaku.

Ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk sikap yang

utuh(total attitude), dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan,

pikiran, keyakinan, dan emosi memegang peranan penting.

Terdapat beberapa teori sikap menurut Ma’art (1981:77) yaitu:

1) Teori keseimbangan
Upaya individu untuk tetap konsisten dalam hidup. Suatu sistem
seimbang terjadi apabila seseorang sependapat dengan orang lain yang



25

disukainya. Ketidakseimbangan terjadi bila seseorang tidak
sependapat dengan orang lain yang disukainya atau sependapat
dengan orang yang tidak disukainya

2) Teori konsistensi-afektif
Fokusnya pada bagaimana seseorang berusaha membuat kognisi
mereka konsisten dengan afeksinya. Penilaian seseorang terhadap
suatu kejadian akan mempengaruhi keyakinannya.

3) Teori ketidaksesuaian
Individu menyelaraskan elemen-elemen kognisi, pemikiran atau
struktur (konsonasi, selaras)

4) Teori atribusi
Individu mengetahui akan sikapnya dengan mengambil kesimpulan
dari prilakunya sendiri dan persepsinya tentang situasi.
Implementasinya adalah prubahan prilaku seseorang menimbulkan
kesimpulan pada orang tersebut bahwa sikapnya berubah.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap

adalah respon dari individu atau reaksi dari individu terhadap semua objek

atau situasi yang ada di sekitarnya.

2. Pengukuran Sikap

Beberapa tekhnuk pengukuran sikap antara lain: skala thurstone, likert,

unobstrusive measures, analisis skalagram dan akala kumulatif, dan

multidimensional scaling.

a. Skala thustone (method of equel appearing intervals)

Metode ini mencoba menempatkan sikap seseorang pada rentang

kontinum dari yang sangat favorabel terhadap sesuatu objek sikap.

Caranya dengan memberikan orang tersebut sejumlah item sikap yang

telah detentukan derajad favoribilitasnya. Tahap yang paling kritis dalam

menyusun alat ini seleksi awal terhadap sikap dan penghitungan ukuran

yang mencerminkan drajad favoribilitas ini disebut nilai skala.
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Tekhnik ini disusun oleh thrustone didasarkan pada asumsi-asumsi:

ukuran sikap seseorang ini dapat digambarkan dengan interval skala

sama. Perbedaan yang sama pada suatu skala mencerminkan perbedaan

yang sama pula dalam sikapnya. Asumsi kedua adalah nilai skala yang

berasal dari rating para penilai tidak dipengaruhi oleh sikap penilai

terhadap isu. Penilai melakukan rating terhadap item dalam tataran yang

sama terhadap isu tersebut.

b. Skala likert (method of summateds ratings)

Likert mengajukan metodenyan sebagai alternalif yang lebih sederhana

dibandingkan dengan akala Thurstone. Skala Thurstone yang terdiri dari

11 point disederhanakan menadi dua kelompok, yaitu yang favorable dan

unfavorable. Sedangkan item yang netral tidak disederhanakan. Untuk

mengatasi hilangnya netral tersebut, Linkert menggunakan tekhnik

konstruksi tes yang lain. Masing-masing responden diminta melakukan

agreement atau disagreement-nya untuk masing-masing item dalam skala

yang terdiri dari 5 poin (sangat setuju, setuju,ragu-ragu, tidak setuju

sangat tidak setuju). Semua item yang di favorable kemudian diubah

nilainyadalam angka, yaitu untung sangat setuju nilainya 5 sedangkan

untuk sangat tidak setuju nilainya . sebaliknya, untuk item yang

unfavorable nila skala sangat setuju adalah 1 sedangkan untuk yang

sangat tidak setuju nilainya 5. Seperti halnya skala Thurstone, skala Likert

disusun dan diberi dkor sesua dengan interval sama (equal interval scale)

c. Unobstrusive measures



27

Metode ini berakar dari suatu situasi dimana seseorang dapat mencatat

aspek-aspek prilakunya sendiri atau yang berhubungan sikapnya dalam

pertanyaan

d. Multidimensional scaling

Tekhnik ini memberikan seskripsi seseorang lebih kaya bila dibandingkan

dengan pengukuran sikap yang bersifat unidimensional. Namun demikian,

pengukuran ini kadang kala menyebabkan asumsi-asumsi mengenai

stabilitas struktur dimensional kurang valid terutama apabila diterapkan

pada orang lain, lain isu, dan lain skala item.

Dalam penelitian ini menggunakan skala Likert ( Method Of Summateds

Ratings).

3. Sikap Nasionalisme

Nasionalisme barasal dari kata nation (bangsa). Nasionalisme adalah suatu

paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran

keanggotaan/warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai,

mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan

kekuatan bangsanya. Nasionalisme merupakan suatu paham yang

mengutamakan persatuan dan kebebasan bangsa. Nasionalisme memuat

beberapa prinsip yaitu: kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian, dan

prestasi. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai perpaduan dari rasa

kebangsaan dan paham kebangsaan. Dengan semangat kebangsaan yang

tinggi, kekhawatiran akan terjadinya ancaman terhadap keutuhan bangsa akan

dapat terhindarkan.
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Nasionalisme adalah sikap nasioal untuk mempertahankan kemerdekaan dan

harga diri bangsa dan sekaligus menghormati bangsa lain. Ada pendapat lain

tentang nasionalisme adalah suatu paham yang berisi kesadaran bahwa tiap-

tiap warga negara merupakan bagian dari suatu Bangsa Indonesia yang

berkewajiban mencintai dan membela negaranya (Toto Permanto, 2012:86).

Kewajiban seorang warga negara ialah yang sebenarnya menjadi dasar bagi

terbentuknya semangat kebangsaan Indonesia.

Nasionalisme bagi Bangsa Indonesia sendiri merupakan ideologi atau paham

yang menyatukan keinginan berbagai suku bangsa dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI). Hal ini disebutkan oleh Noor Ms Bakry

(2008:90) bahwa nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan dengan

rasa kesatuan yang tumbuh dalam hati sekelompok manusia berdasarkan cita-

cita yang sama dalam suatu ikatan organisasi kenegaraan Indonesia

Selanjutnya, definisi sikap nasionalisme menurut sadikin( 2008:18) adalah

suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagi wujud dari cita-cita

dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya

sebagai wujud persatuan atau kemerdekaan nasional dengan prinsip

kebebasan dan kesamarataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh

karena itu, sikap nasionalisme tersebut harus dapat di tanamkan dan dibentuk

dalam diri generasi penerus bangsa. Termasuk diantaranya pelajar Indonesia,

baik pada lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Seperti yang di

kemukakan oleh H.A.R Tilaar (2007:59) bahwa Nasionalisme yang sehat

sebagai modal kultural hanya dapat dikembangkan melalui proses pendidikan.
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Bagi anak-anak, proses pendidikan tersebut adalah melalui teladan di dalam

kehidupan keluarga, masyarakat, maupun sekolahnya.

Nasionalisme memiliki beberapa bentuk-bentuk menurut Retno Listiyarti

(2007:28) antara lain:

1) Nasionalisme kewarganegaraan (Nasionalisme Sipil) adalah

Nasionalisme dimana negara                       memperoleh kebenaran politik

dari partisipasi aktif rakyatnya, keanggotaan atau bangsa bersifat sukarela.

Bentuk Nasionalisme ini mula-mula dibangun oleh Jean Jacques

Rousseau dan  menjadi bahan tulisannya.

2) Nasionalisme etnis atau etno Nasionalisme, adalah dimana negara

memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuat

masyarakat. Keanggotaan suatu bangsa bersifat turun-temurun.

3) Nasionalisme romantik (disbut pula Nasionalisme organik, Nasionalisme

idenritas) adalah bentuk Nasionalisme etnis dimana negara memperoleh

kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah 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 turu temurun

seperti warna kulit (ras) atau bahasa.

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.
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6) Nasionalisme agama, adalah Nasionalisme dimana negara memperoleh

legitimasi politik dari persamaan agama.

4. Ciri-Ciri Nasionalisme

Adanya sikap nasionalisme berarti semua warga Negara Indonesia

dituntut untuk selalu mempunyai kesetiaan dan semangat yang tinggi

terhadap Bangsa Indonesia. Adapun ciri-ciri orang yang setia terhadap

Bangsa Indonesia menurut Dahlan dan Siti Irene Astuti, dkk (tanpa

tahun:175) adalah sebagai berikut:

a. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

Rela berkorban artinya kesetiaan denga ikhlas untuk memberikan segala

sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi

dirinya sendiri demi kepentingan bangsa dan negara.

b. Cinta tanah air, bangsa dan negara.

Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan penggunaan bahasa dengan baik,

pemakaian produksi dalam negeri, dan adanya kemauan untuk memakai

pakaian batik yang merupakan ciri khas dari Bangsa Indonesia.

c. Selalu menjunjung tinggi nama Bangsa Indonesia

Sebagai pelajar jika diminta untuk mewakili sekolah dalam perlombaan-

perlombaan harus mau mengikutinya dengan baik.

d. Merasa bangga sebagai Bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.

Perwujudan akan rasa kebanggaan tersebut dapat ditunjukkan dengan

adanya kemauan untuk selalu menjaga dan melestarikan kebudayaan

Bangsa Indonesia. Misalnya dengan cara turut serta dalam melestarikan
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kesenian daerah dan sebagai pelajar yang baik tentunya mau menghafal

daerah maupun lagu nasional.  Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bahar

Busan (2012:11) bahwa jika nasionalisme dapat di tanamkan pada rakyat

Indonesia, maka akan tercipta sumber daya manusia yang tidak sekedar

berkualitas, namun memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan tanah air

Indonesia.

e. Segala tingkah lakunya berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuata

yang dapat menjatuhkan martabat Bangsa Indonesia.

Misalkan dengan tidak menjelekkan bangsa lain dan senantiasa menjaga

nama baik Bangsa Indonesia. Kesetiaan tertinggi warga negara Indonesia

juga harus di wujudkan. Sebagai seorang peserta didik, prilaku tersebut

tercermin dalam prilakunya untuk selalu mengikuti upacara bendera

dengan baik.

f. Menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan, keselamatan

bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Dengan tidak melakukan perkelahian dan selalu menghargai pendapat

orang lain sekalipun pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat kita.

g. Meyakini kebenaran pancasila dan UUD 1945 serta patuh dan taat kepada

seluruh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai pelajar, peserta didik harus selalu menaati peraturan yang telah

dibuat oleh sekolah, misalnya dengan cara memakai seragam sekolah

sesuai dengan peraturan sekolah.

h. Memiliki disiplin diri, disiplin sosial, dan disiplin nasional yang tinggi.
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Disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan, yaitu ketaatan seseorang

terhadap tata tertib atau kaidah-kaidah hidup lainnya (A. Tabrai Rusyan,

tanpa tahun: 73). Contoh dari adanyaa disiplin dari seorang pelajar yaitu

selalu masuk sekolah dan mengumpulkan tugas dari guru tepat waktu.

i. Berani dan jujur dalam menegakkan kebenaran dan keadilan

Berani merupakan perbuatan yang mau membela kebenaran dan menjauhi

kejahatan ( A. Tabrani Rusyan, tanpa tahun : 32). Contohnya sebagai

warga negara yang baik tentunya akan mau meminta maaf jika melakukan

kesalahan. Jujur artinya dapat dipercaya, yakni perkataan dan  perbuatan

sesuai dengan kebenaran (A. Tabrani Rusyan, tanpa tahun:25).

j. Bekerja keras untuk kemakmuran sendiri, keluarga dan masyarakat

Sebagai seorang pelajar yang baik tentu harus menyelesaikan semua tugas

yang diberikan oleh guru.

Selanjutnya, menurut Stanley Benn dan Nurcholis Madjid ( 2012:40-41)

dinyatakan bahwa dalam istilah nasionalisme, setidaknya terdapat lima

elemen, yaitu:

a. Semangat ketaatan kepada suatu bangsa (semacam patriotisme)
b. Dalam aplikasinya pada politik, nasionalisme menunjuk pada

kecondongan untuk mengutamakan kepentingan bangsa sendiri,
khususnya jika kepentingan bangsa ini berlawanan dengan
kepentingan bangsa lain.

c. Sikap yang melihat amat pentingnya penonjolan ciri khas suatu
bangsa,

d. Doktrin yang memandang perlunya kebudayaan bangsa harus di
pertahankan, dan

e. Teori politik ata antropoogi yang menekankan bahwa umat manusia
secara alami terbagi-bagi menjadi berbagai bangsa, dan ada kriteria
yang jelas untuk mengenali suatu bangsa beserta para anggota bangsa
itu.
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Sikap setia terhadap bangsa dan negara sangat penting mengingat Indonesia

merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku, agama, budaya dan

ras yang berbeda-beda. Jika sikap setia yang harusnya di miliki seluruh

bangsa indonesia hilang, maka bisa di pastikan Negara Kesatuan Republik

Indonesia akan mengalami kegoncangan.

5. Pentingnya Sikap Nasionalisme

Sikap nasionalisme sangat penting bagi rakyat Indonesia dalam usahanya

menjadi warga negara yang baik. Hal tersebut dikarenakan sikap

nasionalisme mempunyai arti yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, yaitu

suatu kecenderungan yang ada pada diri seseorang untuk menunjukkan

adanya rasa kebangsaan, kesetiaan, dan kecintaan terhadap tanah air, serta

senantiasa mempertahankan dan memajukan bangsa dan negaranya banyak

kalangan yang melihat bahwa sikap nasionalisme bangsa sedikit demi sedikit

sudah luntur karena adanya perkembangan jaman.

Sikap nasionalisme akan tertanam dalam diri warga negara Indonesia jika

rakyat Indonesia mempunyai kesadaran akan pentingnya penanaman sikap

nasionalisme. Oleh karena itu, ada beberap cara yang dapat di tempuh untuk

menanamkan nilai Nasionalisme tersebut, yaitu melalui lingkungan keluarga,

masyarakat, dan lingkungan sekolah.

1) Penanaman sikap Nasionalisme di lingkungan keluarga dapat dibantu

oleh peran serta orang tua. Sikap yang di tujukan oleh orang tua kepada

anak-anaknya sangat mempengaruhi anak. Orang tua juga seharusnya
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memperkenalkan budaya daerahnya  agar anak-anak dapat mencintai

budayanya

2) lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap penanaman sikap

nasionalisme anak mengingat waktu yang mereka gunakan untuk bergaul

dengan anggota masyarakat cukup banyak . sikap nasionalisme dapat

dibentuk dalam lingkungan masyarakat antara lain ketika perayaan hari

kemerdekaan Repubik Indonesia, selain diadakan upacara untuk

memperingati hari kemerdekaan RI juga dilaksanakan adanya

perlombaan untuk menyemangati keberhasilan bangsa Indonesia yang

telah berjuang demi kemerdekaa RI. Menghidupkan kembali seni

tradisional yang mulai memudar di daerah keunggulan budaya lokal,

seperti reog, wayang, ludruk, kuda lumping dan sebagainya merupakan

contoh dari sikap nasionalisme dan juga dapat mendukung ketahanan

nasional  (Hari Mulyo, 2012 : 42).

3) Di lingkungan sekolah, penanaman sikap nasionalisme termasuk salah

satu tantangan bagi dunia pendidikan indonesia, oleh karena itu, melalui

pendidikan kewarganegaraan sikap nasionalisme dapat dibentuk karena

dapat memperkenalkan kepada peserta didik mengenai wawasan

nusantara dengan memperkenalkan kebhinekaan Indonesia sehingga

terbentuknya sikap nasionalik dalam mewujudkan ketahanan negara.

Prilaku nasionalik disini yaitu prilaku untuk menampakkan jiwa atau

semangat nasionalisme secara nyata sebagai wujud dari kesungguhan

rasa cinta tanah air yang timbul dalam dirinya sendiri maupn karena

pengaruh lingkungan sosialnya (Hari Mulyo, 2012 : 42).
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6. Prinsip-Prinsip Yang Terkandung Dalam Nasionalisme

Pada saat melakukan kerja sama kita harus selalu mengutamakan persatuan

dan kesatuan bangsa, kepentingan dan keselamatan bangsanya. Oleh sebab

itu, menurut Ruslan Abdul Ghani (1995 :156) Nasionalisme dalam arti luas

mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1) Prinsip kebersamaan

Nilai kebersamaan menuntut setiap warga negara untk menempatkan

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

2) Prinsip persatuan dan kesatuan

Setiap warga negara harus mampu mengesampingkan kepentingan pribadi

atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkis

(merusak). Untuk menegakkan prinsip persatuan dan kesatuan setiap

warga negara harus mampu mengedepankan sikap : kesetiakawanaan

sosial, peduli terhadap sesama, solidaritas, dan berkeadilan sosial.

3) Prinsip demokratis

Prinsip demokratis memandang bahwa setiap warga negara mempunyai

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

adalah adanya tekad untk hidup bersama yang mengutamakan kepentingan

bangsa dan negara yang tumbuh dan berkemabng dari bawah untuk

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

dan makmur.
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7. Membangun Karakter

Keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai tujuannya, tidak hanya ditentukan

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

ditentukn oleh kualitas sumber daya manusianya. Bahkan ad yang

mengatakan bahwa “ bangsa yang besar dapat dilihat dari kualitas atau

karakter bangsa itu sendiri”. dari segi bahasa membangun karakter 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 orang lain.

Menurut Idup Suhady (2003:54) “ menyatakan bahwa membangun karakter

adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki

dan atau membentuk tabiat, watak, akhlak, insan manusia sehingga

menunjukkan tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila”.

Selain itu, membagun karakter bangsa pada hakekatnya adalah agar suatu

bangsa atau masyarakat itu memiliki karakter sebagai berikut:

a) Adanya saling menghormati dan saling menghargai diantara sesama.

b) Adanya rasa kebersamaan dan tolong menolong

c) Adanya rasa peduli dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

d) Adanya rasa persatuan dan kesatuan.

e) Adanya moral, akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai agama.
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f) Adanya prilaku dan sifat-sifat kejiwaan yang saling menghormati dan

saling menguntungkan.

g) Adanya kelakuan dan tingkah laku yang senantiasa menggambarkan

nilai-nilai agama, nilai-nilai hukum dan nilai-nilai budaya.

h) Sikap dan prilaku yang menggambarkan nilai-nilai kebagsaan.

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa membangun karakter adalah sutu

proses atau usaha yang dilakukan untkmembina, memperbaiki dan atau

membentuk tabiat, watak, khlak, insan manusia sehingga menunjukkan

tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

C. Kerangka Pikir

Wawasan nusantara sebagai dasar dalam mengembangkan sikap cinta

terhadap bangsanya sendiri sangat perlu diterapkan di dunia pendidikan.

Dengan wawasan nusantara, peserta didik memiliki pandangan sendiri

tentang bangsanya. Selain itu juga dengan wawasan nusantara peserta didik

akan lebih merasa menjadi bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Rasa

memiliki inilah yang nantinya akan tumbuh menjadi sikap atau rasa cinta

tanah air.

Dari rasa mencintai bangsa sendiri, peserta didik diharapkan memiliki sekap

nasionalisme yang sudah menjadi hak dan kewajiban terhadap bangsa ini.

Sikap nasionalisme akan tumbuh jika peserta didik memiliki pandangan yang

sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 mengenai bangsanya. Apabila di

gambarkan secara skematis, maka ke dua  variabel dalam penelitian ini akan
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membentuk skema hubungan antar variabel. Hubungan sederhana ini hanya

memuat dua variabel yang terdiri dari dua variabel independen dan dependen.

Jika di gambarkan dalam bentuk skema akan membentuk gambar seberti di

bawah ini

Variabel X Variabel Y

kon

Gambar 1.

Hubungan antar variabel

Pemahaman Konsep
Wawasan Nusantara

Indikatornya:

1. Pemahaman tenatang
kepulauan nusantara
sebagai satu kesatuan
politik

2. Pemahaman tentang
kepulauan nusantara
sebagai satu kesatuan
sosial budaya

3. Pemahaman tentang
kepulauan nusantara
sebagai satu kesatan
ekonomi

4. Pemahaman tentang
kepulauan nusantara
sebagai satu kesatuan
pertahanan dan keamanan

Sikap Nasionalisme

1. Afektif (Sikap)
a. Prinsip kebersamaan
b. Prinsip persatuan dan

kesatuan
c. Prnsip demokrasi

2. Kognitif
(pengetahuan/pemahaman)

d. Prinsip kebersamaan
e. Prinsip persatuan dan

kesatuan
f. Prnsip demokrasi

3. Konatif (tindakan)
g. Prinsip kebersamaan
h. Prinsip persatuan dan

kesatuan
i. Prinsip demokrasi
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah salah satu ciri-cirinya menggunakan metode

penelitian. Metode penelitian ini digunakan untuk menemukan jawaban secara

sistematis. Suatu penelitian memerlukan panduan untuk mengumpulkan dan

menguji data sehingga data tersebut akurat. Untuk mengumpulkan data dan

menguji data, maka dibuatlah metode penelitian. Metode penelitian

merupakan ilmu pengetahuan mengenai metode atau ilmu yang berhubungan

dengan asas atau prosedur dalam suatu penelitian.

Metodologi merupakan ilmu yang membicarakan tentang metode, sedangkan

metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas jalan atau cara

mengemukakan teknik-teknik beserta alat-alat yang sistematis untuk mencapai

tujuan (Winarno Surachmad, 1989: 105).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif,

dengan jenis studi korelasi. Pengertian dari Metode deskriptif adalah metode

yang digunakan dalam meneliti suatu kelompok, suatu objek, suatu kondisi,

suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa masa datang. metode

deskriptif merupkan penyelidikan yang bertujuan untuk menunjukkan keadaan
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seseorang, lembaga masyarakat tertentu pada masa sekarang ini berdasarkan

faktor-faktor yang nampak saja (surface factor) di dalam situasi yang

diselidikinya (Suyatna 1978: 27).

Sudjana, Nana dan Ibrahim (2007:77) menjelaskan mengenai pengertian dari

metode penelitian deskriptif korelasional, “studi korelasi mempelajari

hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu

variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain”. Hal ini senada

dengan Arikunto (2009:207) “penelitian korelasi bertujuan untuk menemukan

ada tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti

atau tidak hubungan itu”

Pemilihan meode deskriptif korelasional dalam penelitian ini didasarkan dari

penelitian yang ingin mengkaji dan melihat hubungan pemahaman konsep

wawasan nusantara dengan sikap nasionalisme peserta didik di SMP PGRI 1

Gunung Alip.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Mohammad Ali (1984: 54) “populasi adalah keseluruhan objek

penelitian baik beberapa manusia, benda, peristiwa, atau berbagai gejala yang

terjadi karena itu merupakan variabel yang diperlukan untuk memecahkan

masalah atau menunjang keberhasilan dalam penelitian”.



41

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2010:

173).Populasi harus dibatasi dan ditegaskan sampai pada batas-batas tertentu

yang dapat dipergunakan untuk menentukan sampel. Penelitian ini yang

menjadi populasi adalah keseluruhan individu yang akan diteliti. Jadi

populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII di SMP PGRI

Gunung Alip tahun pelajaran 2015/2016

Tabel 3.1: Data jumlah pesetra didik SMP PGRI T.P 2015/2016

NO KELAS LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 VII.A 16 16 32

2 VII.B 18 15 33

3 VII.C 19 12 31

TOTAL 53 43 96

1 VIII.A 20 9 29

2 VIII.B 19 11 30

3 VIII.C 17 12 29

TOTAL 56 32 88

TOTAL
KESELURUHAN
PESERTA DIDIK

109 75 184

Sumber data: Bidang kesiswaan SMP PGRI 1 Gunung Alip

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik di SMP PGRI 1 Gunung

Alip tanggamus. Data terbaru yang diperolah dari bidang kesiswaan untuk

tahun 2016 terdapat 184 peserta didik di SMP PGRI 1 Gunung Alip.

2. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 107), menyatakan “apabila subjek

kurang dari 100 lebih baik di ambil semua sehingga penelitiannya merupakan
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penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100 dapat

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”.

Berdasarkan pendapat diatas, karena populasi dalam penelitian ini lebih dari

seratus, maka sampel yang diambil sebanyak 25% dari 184 peserta didik

kelas  SMP PGRI 1 Gunung Alip

Tabel 3.2. Perhitungan jumlah sampel untuk masing-masing kelas

No Kelas
Jumlah

Peserta didik
Sampel (25%) Pembulatan

1 VII A 32 32 x 25 %  = 8 8

2 VII B 33 33 x 25 %  = 8,25 8

3 VII C 31 31 x 25 %  = 7,75 8

4 VIII A 29 29 x 25 %  = 7,25 7

5 VIII B 30 30 x 25 %  = 7,5 7

6 VIII C 29 29 x 25 %  = 7,25 7

Jumlah 45

Sesuai dengan tabel tersebut, dengan taraf kesalahan 25% dan N 184,

maka diperoleh angka 45. Sehingga untuk sampel yang diambil dalam

penelitian ini  sebanyak 45  dari 184 peserta didik di SMP PGRI 1 Gunung

Alip Tanggamus. Dalam pengambilan sampel, tekhnik yang digunakan

secara acak sederhana (stratifikasi proporsional random sampling).

C. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, membedakan 2 variabel yaitu variabel bebas sebagai

variabel yang mempengaruhi (X) dan variabel terikat sebagai variabel yang

dipengaruhi (Y) yaitu:



43

a. Variabel bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman konsep

wawasan nusantara peserta didik kelas VIII SMP PGRI Gunung Alip.

b. Variabel terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sikap nasionalisme peserta

didik.

D. Definisi Konseptual dan definisi operasional Variabel

1. Definisi Konseptual

a. 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

dan bernegara untukmencapai tujuan nasional. Dengan indikator

pemahaman konsep wawasan nusantara yaitu pemahaman tentang

kepulauan nusantara sebagai atu kesatuan politik, sosial budaya,

ekonomi, dan pertahanan dan keamanan.

b. Nasionalisme berarti suatu paham kekebangsaan dengan rasa kesatuan

yang tumbuh dalam hati sekelompok manusia berdasarkan cita-cita

yang sama dalam suatu ikatan organisasi kenegaraan Indonesia.

Indikator sikap nasionalisme yaitu sikap cinta dan bangga terhadap

bangsa, sikap untuk memajukan dan mempertahankan bangsa dan

negara, sikap persatuan dan kesatuan.
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2. Definisi Operational

a. Pemahaman wawasan nusantara di ukur menggunakan tes berdasarkan

nilai yang di peroleh dengan rentang 0-100 melalui indikator tentang

pemahaman konsep wawasan nusantara yaitu pemahaman tentang

kepulauan nusantara sebagai atu kesatuan politik, pemahaman tentang

kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, pemahaman

tentang kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi,

pemahaman tentang kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan

pertahanan dan keamanan.

b. Sikap nasionalisme menggunakan angket berdasarkan skor 1-3 yaitu

setuju, kurang setuju tidak setuju melalui pengukuran indikator afektif

(pengetahuan/pemahaman), kognitif (sikap), konatif (tindakan).

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis akan

menggunakan data sebagai berikut:

1. Teknik Pokok

a. Tes

Tes disajikan dalam bentuk pertanyaan, tes disusun penulis sesuai dengan

sub pokok bahasan yang disajikan selama eksperimen yang diberikan

kepada peserta didik untuk melihat pemahaman konsep wawasan

nusantara.
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b. Metode Angket

Teknik pokok dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik

angket, yaitu dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan

kepada responden dengan maksud untuk menjaring data dan informasi

langsung dari responden yang bersangkutan. Sasaran angket atau

responden dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII dan VIII di

SMP PGRI Gunung Alip.

Angket dalam penelitian ini digunakan dalam rangka mendapatkan data

yang diperlukan yaitu angka-angka yang berupa skor atau nilai-nilai dan

kemudian data di analisis. Angket digunakan menyebar pertanyaan kepada

responden berbentuk soal pilihan ganda, setiap item soal memiliki 3

alternatif jawaban yang masing-masing terdiri dari a, b, c, sehingga

responden tinggal memilih salah satu jawaban yang tersedia. Adapun

dengan pemberian nilainya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan diberi skor 3

2. Untuk jawaban yang mendekati dengan harapan diberi skor 2

3. Untuk jawaban yang jauh dari harapan diberi skor 1

Berdasarkan hal di atas maka dapat diketahui nilai tertinggi adalah tiga (3)

nilai terendah adalah satu (1).

2. Teknik Penunjang

a. Observasi

Teknik pengamatan atau observasi dapat dilakukan terhadap objek, baik

secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini pelaksanaan
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pengamatan menempuh dengan cara pengamatan langsung pemgamatan

langsung dilakukan tanpa perantara.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab, baik secara langsung dan

tidak langsung dengan sumber data. Dalam penelitian ini wawancara

dilakukan secara langsung yaitu dengan cara mewawancarai guru

pendidikan kewarganegaraan di SMP PGRI 1 Gunung Alip.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu pemgambilan data yang diperoleh

dari informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang digunakan untuk

mendukung keterangan-keterangan tentang sesuatu yang diteliti.

F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2006:168) “validitas adalah suatu ukuran yang

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen”. Uji

validitas diadakan melalui kontrol langsung terhadap teori-teori yang

melahirkan indikator-indikator variabel yang disesuaikan dengan maksud dan

isi butir soal yang dilakukan melalui koreksi angket.

Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah logical validity, yaitu

dengan mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing, berdasarkan konsultasi

tersebut dilakukan perbaikan.
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2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas (reliability) berhubungan dengan konsistensi. Suatu instrumen

disebut reliable apabila intrumen tersebut kosisten dalam memberikan

penilaian atas apa yang dapat diukur. Menurut Suharsini Arikunto (1998:151)

“untuk membuktikan pemantapan alat pengumpulan data akan diadakan uji

coba angket, reliabilitas menunjukan bahwa instrumen dapat dipercaya dapat

dipergunakan sebagai alat pengumpulan data instrumen tersebut sudah baik.

Untuk mengetahui apakah suatu alat ukur dapat dipakai atau tidak maka

diadakan suatu uji coba angket dengan teknik belah dua dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

1. Menyebarkan angket uji coba kepada 10 orang diluar responden.

2. Untuk menguji reliabilitas soal angket digunakan teknik belah dua atau

ganjil genap.

3. Kemudian mengkorelasi kelompok ganjil dan genap dengan korelasi

Product Moment, yaitu:

Rxy = ∑xy − (∑x)(∑y)∑ x − (∑x)² ∑y − (∑y)²
Keterangan:

rxy =hubungan variabel X dan Y

X =Variabel bebas

Y =Variabel terikat

N =jumlah responden
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(Sutrisno Hadi, 1989: 318)

4. Kemudian dicari reliabilitasnya dengan menggunakan rumus Spearman

Brown (Sutrisno Hadi, 2008: 37) agar diketahui koofisien seluruh item

yaitu:

rxy=
( )

Keterangan:

rxy =koefisien reliabilitas seluruh tes

rgg =koefisien korolasi item ganjil genap

(Sutrisno Hadi, 1989: 37)

5. Hasil kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas dengan kriteria

sebagai berikut :

0,90-1,00 = reliabilitas tinggi

0,50-0,89 =reliabilitas sedang

0,00-0,49 = reliabilitas rendah

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah data terkumpul yaitu

dengan mengidentifikasikan data, penyeleksi dan selanjutnya klasifikasi data

kemudian menyusun data. Adapun tekniknya sebagai berikut:

Untuk mengolah dan menganalisis data, akan digunakan rumus:
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I =

Keterangan:

I =   Interval

NT =   Nilai Tertinggi

NR =   Nilai Rendah

K =   Kategori

(Sutrisno Hadi, 1986:12)

Setelah itu maka dikelompokkan menggunakan rumus persentase sesuai

dengan yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (1998:39) yaitu:

P = X  100%

Dimana :

P =   Persentase

F =   Frekuensi pada klasifikasi atau kategori variasi

N =   Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi atau kategori variasi

Untuk menafsirkan banyaknya persentase (Suharsimi Arikunto, 1998:196)

yang diperoleh digunakan kriteria sebagai berikut :

76% - 100% =   Baik

56% - 76% =   Cukup Baik

40% - 55% =   Kurang Baik
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Pengujian keeratan hubungan dilakukan dengan menggunakan rumus

ChiKuadrat, sebagai berikut:

= ( − )

Keterangan:

X2 : Chi Kuadrat

Oij : Banyaknya data yang diharapkan terjadi

∶ Jumlah kolom
∑ ∶ Jumlah baris
Eij : Banyaknya data hasil pengamatan

(Sudjana, 1996: 280) .

Kriteria uji sebagian berikut:

a. Jika X2 hitung lebih besar atau sama dengan X2 tabel dengan tarif

signifikan 5% maka hipotesis diterima

b. Jika X2 hitung lebih kecil atau sama dengan X2 tabel dengan tarif

signifikan 5% maka hipotesis ditolak

Selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan rumus koefisien kontingen,

Sudjana (1996: 280), hal ini dilakukan untuk mengetahui hubungan

pemahaman konsep wawasan nusantara dengan sikap nasionalisme, yaitu:
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C=

Keterangan:

C : Koefisien Kontingensi

X2 : Chi Kuadrat

N : Jumlah sampel

Agar harga C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajat asosiasi

faktor-faktor, maka harga C dibandingkan dengan koefisien kontingensi

maksimun. Sutrisno Hadi (1989: 317), harga C maksimum dapat dihitung,

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Cmaks =

Keterangan :

Cmaks : Koefisien kontingen maksimum

M : Harga minimum antara banyak baris dan kolom dengan kriteria

uji pengaruh makin dekat dengan harga Cmaks makin besar derajat asosiasi

antar faktor.

H. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah –langkah penelitian merupakan bentuk upaya persiapan sebelum

melakukan penelitian yang sifatnya sistematis yang meliputi perencanaan,

prosedur sehingga tekhnis pelaksanaan dilapangan, hal ini agar dalam
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penelitian yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan apa yang telah

direncanakan. Adapun langkah-langkah penlitian yang penlis lakukan secara

garis besar dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Persiapan Pengajuan Judul

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis mengajukan

judul penelitian kepada dosen pembimbing akademik dan Ketua Program

Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraanjurusan Ilmu

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Lampung, pilihan judul

yang kemudian disetujui tanggal 29 Oktober 2015 dan sekaligus

ditentukan dosen pembiming utama dan pembimbing pembantu.

2. Penelitian Pendahuluan

Setelah judul penelitian disetujui oleh pembimbing akademik dan ketua

program studi  PPKn, dan penulis mendapatkan surat izin penelitian

pendahuluan ari dekan FKIP Unila No. 8854/UN26/3/PL/2015, maka

penelitian ini dimulai dengan melakukan penelitian pendahuluan ke SMP

PGRI 1 Gunung Alip Kabupaten Tanggamus

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lokasi dn

tempat penelitian, memperoleh data, serta memperoleh gambaran secara

umum tentang berbagai hal yang akan di teliti dalam penyusun proposal

penelitian ini yatu mengenai hubungan pemahaman konsep wawasan

nasionalisme dengan sikap nasionalisme peserta didik di SMP PGRI 1

Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Tahun Ajaran 2015/2016.
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3. Pengajuan Rencana Penelitian

Pencana penelitian dilakukan melalui proses konsultasi sabagai salah satu

prosedur untuk memperoleh persetujuan untuk melaksanakan

persetujauan proposal. Melalui beberapa perbaikan, proposal akhirnya

disetujui oleh pembimbing II (pembantu) pada tanggal 23 Desember

2015 dan pembimbing I (Utama) pada tanggal 20 Januari 2016, lalu

seminar prposal pada tanggal 26 Februari 2016. Adapun tujuan diadakan

seminar tersebut adalah untuk memperoleh masukan, saran, dan kritik

demi kesempurnaan skripsi ini. Setelah mengadakan seminar, penulis

lalu melakukan perbaikan sesuai dengan masukan, saran, dan kritik dari

dosen pembahas. Kemudian penulis mengajukan pengesahan komisi

pembimbing oleh pembimbing I dan pembimbing II yang disetujui Ketua

Program Studi PPKn

4. Pelaksanaan Penelitian

a. Persiapan Admnistrasi

Dengam membawa  surat izin penelitia dari Dekan Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Pembantu

Dekan I dengan No. 2320/ UN26/3/PL/2016 yang ditujukan kepada

Kepala Sekolah SMP PGRI 1 Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.

b. Penyusunan Alat Pengumpulan Data

Sesuai dengan alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam

penelitian ini, maka peneliti mempersipkan kisi-kisi tes dan kisi –kisi
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skala sikap yang akan di sebar kepada siswa SMP PGRI 1 Gunung

Alip Kabupaten Tanggamus yang berjumlah   orang dengan jumlah

item pertanyaan 20 tes soal dan 10 soal kelompok pertanyaan skala

sikap yang terdiri dari tiga alternalif jawaban.

Sebelum penyebaran angket dilakukan kepada responden penulis

mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan

persetujuan. Setelah soal angket disetujui oleh dosen pembimbing

kemudian penulis menyebar kepada 10 siswa diluar responden,

setelah di uji reliabilitasnya, soal tes dan skala sikap tersebut

kemudian diberikan kepada responden sebearnya.

c. Penelitian di Lapangan

Pelaksanaan penelitian dilapangan pada tanggal 5 April 2016 Sampai

8 April 2016 dengan menyebar tes dan skala sikap kepada siswa

SMP PGRI 1 Gunung Alip Kabupaten Tanggamus berjumlah  orang

dengan jumlah item tes 20 butir soal dan 10 butir soal skala sikap

yang telah dilengkapi dengan kemungkinan jaaban yang akan dipilih

responden.

5. Pelaksanaan Uj Coba Skala Angket

a. Analisis Validitas Angket

Untuk uji coba validitas skala sikap tidak diadakan uji coba, namun

penulis melakukan kontrol langsung terhadap indikator-indokator

yang ada dalam penelitian ini dengan jalan berkonsultasi pada dosen

pembimbing.
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b. Analisis Uji Reliabilitas Skala Sikap

Sebuah alat ukur akan dapat dinyatakan baik apabila mempunyai

reliabilitas yang baik. Hal ini dimaksudkan bahwa ketepatan alat

ukur ini akan sangat berpengaruh dalam menentukan layak tidaknya

suatu alat ukur untuk digunakan dalam penelitian ini. Untuk

mengetahui reliabilitas angket yang akan digunakan dalam penelitian

ini, maka peneliti mengadakan uji coba angket kepada 10 orang

diluar responden dengan teknik item ganjil genap. Pengolahan data

dalam uji coba angket ini menggunakan rumus Product Moment,

yang kemudian dilanjutkan dengan rumus Spearman Brown.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis untuk menguji

reliabilitas angket dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Mengadakan uji coba angket kepada 10 orang diluar responden

2) Dari hasil uji coba angket tersebut dikelompokkan kedalam item

ganjil dan genap, dimana hasil uji coba angket tersebut dapat

dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.3 Hasil Uji Coba Skala Sikap Kepada Sepuluh Orang
Responden Di Luar Sampel Untuk Item Ganjil (X)

No.

res

Nomor item kelompok ganjil (x)
skor

1 3 5 7 9

1 3 2 2 2 3 12

2 3 2 2 2 2 11

3 2 2 1 1 2 8
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4 3 2 3 3 3 14

5 2 2 1 1 3 9

6 3 3 2 2 2 12

7 1 2 1 1 2 7

8 3 1 1 1 3 9

9 3 2 2 2 3 12

10 3 3 2 2 3 13∑ 107

Sumber : Analisis Data Uji Coba Skala Sikap

Dari data pada tabel di atas diketahui jumlah skor 107 yang

merupakan hasil penjumlahan skor uji coba angket kepada 10 orang

di luar responden dengan indikator item ganjil. Hasil penjumlahan

ini akan dipakai pada tabel kerja hasil uji coba angket antara item

ganjil (X) dan item genap (Y). Kemudian untuk mengetahui data

pada item soal kelompok genap berikut ini disajikan pada tabel di

bawah ini.

Tabel 3.4 Hasil Uji Coba Skala Sikap Kepada Sepuluh
Responden Diluar Sampel Untuk  Item Genap (Y)

No.

res

Nomor item kelompok genap(y) Skor

2 4 6 8 10

1 2 3 2 2 3 12

2 2 2 1 2 1 8

3 2 2 2 1 2 9
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4 3 3 2 3 3 14

5 2 3 2 2 1 10

6 2 3 2 2 3 12

7 2 1 1 2 2 8

8 2 1 2 2 3 10

9 3 3 2 3 3 14

10 2 2 2 3 3 12∑ 109

Sumber : Analisis Data Uji Coba Skala Sikap

Setelah membagi soal dalam item ganjil dan genap, langkah

selanjutnya adalah membuat tabel kerja antara item ganjil dan item

genap untuk kemudian diolah menggunakan rumus Product Moment

yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.5 Tabel Kerja Item Ganjil (X) dan Item Genap (Y) Dari
Uji Coba Angket 10 Orang di Luar Responden

No X Y XY

1 12 12 144 144 144

2 11 8 121 64 88

3 8 9 64 81 72

4 14 14 196 196 196

5 9 10 81 100 90

6 12 12 144 144 144

7 7 8 49 64 56

8 9 10 81 100 90
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9 12 14 144 191 168

10 13 12 169 144 156

Jum

lah(∑) 107 109 1193 1228 1204

Sumber: Analisis Data Hasil Uji Coba Angket Tahun 2016

Berdasarkan tabel kerja uji coba angket, diperoleh dari data item

ganjil dan item genap. Dari tabel tersebut dapat diketahui:∑X =  107∑Y =  109∑X =  1193∑ =  1228∑XY =  1204

Selanjutnya data yang diperoleh diolah dengan menggunakan rumus

Product Moment, sebagai berikut:

∑ − (∑ ) (∑ )∑ – ∑ ∑ – ∑
1204 − (107)(109)101193 − (107)10 1228 − (109)10

= 1204 − 1166,3{1193 − 1144,9}{1228 − 1188,1}
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= 37,7{48,1}{39,9}
= 37,7√1919,19
= 37,743,40
= ,

Selanjutnya untuk mengetahui koefisien reliabilitas seluruh item

menggunakan rumus Sperman Brown yaitu:

= 21 +
= 2 (0,86)1 + (0,86)
= 1,721,86
= ,

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, kemudian peneliti

mengkorelasikan dengan tingkat reliabilitas dengan kriteria, sebagai

berikut:

0,90        1,00 :  Tinggi

0,50 0,89 :   Sedang
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0,00         0,49 :   Rendah

Hasil analisis yang telah dilakukan di atas menunjukkan bahwa item

pertanyaan mengenai Hubungan Pemahaman Konsep Wawasan

Nusantara  dengan Sikap  Nasionalisme  Peserta  Didik di SMP

PGRI 1 Gunung Alip Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran

2015/2016 menunjukkan angka koefisien reliabilitas 0,92, korelasi

tersebut termasuk korelasi tinggi. Berdasarkan reliabilitas diatas,

maka angket tersebut dapat dipergunakan sebagai alat untuk

mengumpulkan data dalam penelitian ini.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarka hasil analisis data dan pemahaman yang telah dilakukan, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman materi konsep Wawasan Nusantara siswa di SMP PGRI 1

Gunung Alip tahun pelajaran 2015/2016 pemahaman konsep Wawasan

Nusantara siswa lebih dominan dalam kategori baik dalam memahami

indikator-indikator konsep Wawasan Nusantara, ini dilihat dari 21

responden (46,66%) termasuk kedalam kategori baik dalam pemahaman

konsep Wawasan Nusantara.

2. Sikap Nasionalisme siswa SMP PGRI 1 Gunung Alip Tanggamus Tahun

Pelajaran 2015/2016 dominan pada kategori setuju/ mendukung,

maksudnya siswa dalam kehidupan sehari- hari telah menunjukkan rasa

cinta tanah airnya dan tidak menampakkan sukuismenya meskipun

berada dalam lingkungan yang beraneka ragam suku, dan juga siswalebih

mementigkan kepentingan bersama dari pada kepentinga pribadi. Hal ini

dapat dilihat, sebanyak 18 responden (40%) termasuk kedalam kategori

mendukung dan setuju.

3. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan maka terdapat tingkat

keeratan hubungan yang sedang antara pemahaman konsep Wawasan
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Nusantara dengan sikap Nasionalisme siswa SMP PGRI 1 Gunung Alip

Tanggamus Tahun Pelajaran 2015/2016. Hal ini dapat dilihat dari

koefisien kontingensi 0,66 (kuat) sehingga dapat diartikan semakin tinggi

pemahaman konsep Wawasan Nusantara maka semakin tinggi sikap

Nasionalisme siswa. Begitu sebaliknya, semakin rendah pemahaman

konsep Wawasan Nusantara maka semakin rendah sikap Nasionalisme.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulisan dapat

mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi sekolah hendaknya dapat memperkuat pemahaman wawasan

nusantara peserta didik agar sikap bela negaranya dapat berkembang

dengan maksimal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan

mengintegrasikannya di dalam mata pelajaran tertentu maupun melalui

media lain seperti media cetak, media elektorik maupun media yang

ditempel di dinding (poster, slogan-slogan, dll)

2. Bagi guru ataupun pendidik, sebaiknya perlu mengintensifkan

pengembangan dan memperkuat pemahaman wawasan nusantara peserta

didik agar sikap Nasionalisme dapat berkembang dengan maksimal. Hal

itu bisa dilakukan dengan memaksimalkan pemberian pemahaman

melalui mata  pelajaran tertentu dengan menggunakan metode serta

media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik.

3. Bagi orang tua diharapkan dapat menguatkan pemahaman Wawasan

Nusantara peserta  didik saat berada  di rumah agar sikap

Nasionalisme dapat berkembang dengan maksimal. Hal itu bisa
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dilakukan dengan memberikan fasilitas berupa tempat belajar yang

nyaman agar bisa belajar dengan baik dan membiasakannya pada bacaan

yang menyangkut wawasan nusantara, seperti majalah, surat kabar, buku

pengetahuan umum, dll.
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