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  BAB 1 

PENDAHULUAN  

 Pendahuluan dalam BAB I akan dibahas tentang: (1) Latar 

Belakang Masalah, (2) Rumusan Masalah, (3) Tujuan Penelitian, (4) 

Manfaat Penelitian, (5) Penegasan Istilah.  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki sejarah yang 

panjang. Mulai dari era kerajaan, penjajahan sampai kemerdekaan. 

Tentunya tak mudah untuk mencapai kemerdekaan, perjuangan yang 

kuatlah yang membawa bangsa ini mewujudkan cita-citanya. Peran serta 

seluruh rakyat Indonesia tak lepas dalam memperjuangkan dan memperoleh 

kemerdekaan. Sifat Nasionalisme dan Patriotisme adalah kunci untuk 

mempersatukan seluruh kalangan masyarakat Indonesia. 

Kini, ketika globalisasi dan berkembangnya teknologi informasi 

telah mengakibatkan pudarnya rasa Nasionalisme dan Patriotisme. Sungguh 

menyedihkan melihat semangat Nasionalisme dan Patriotisme masyarakat 

Indonesia sekarang ini, jiwa masyarakat Indonesia telah terkontaminasi oleh 

budaya dari luar. 

Seiring berkembangnya zaman, rasa nasionalisme dan patriotisme 

di kalangan pemuda kian memudar. Hal ini diperkuat dengan fakta 

berdasarkan kenyataan yang dilihat peneliti di SMP Muhammadiyah 4 

Malang. Contoh sederhana itu seperti: 
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a. Pada saat upacara bendera, masih banyak siswa yang tidak memaknai 

arti dari upacara tersebut. Upacara merupakan wadah untuk 

menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang keras 

untuk mengambil kemerdekaan dari tangan para penjajah. Para pemuda 

seakan sibuk dengan pikirannya sendiri, tanpa mengikuti upacara 

dengan khidmad. 

b. Pada peringatan hari-hari besar nasional, seperti Sumpah Pemuda, 

hannya dimaknai sebagai seremonial dan hiburan saja tanpa 

menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam benak mereka.  

c. Masih banyak siswa yang melakukan kekerasana atau perkelahian antar 

sesame siswa dilingkungan sekolah.  

d. Lebih tertarik terhadap produk impor dibandingkan dengan produk 

buatan dalam negeri dan lain-lain 

Namun pada saat ini semangat sikap patriotisme dan nasionalisme 

yang ada dalam diri kita bukanlah untuk diwujudkan sebagai suatu masalah 

atau pertempuran untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, karena 

bangsa ini sudah merdeka dan berdaulat. Melainkan dengan cara semangat 

yang kita punya kita tunjukkan untuk membangun tanah air indonesia 

tercinta dalam rangka mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia.  

Tingkah laku para elit politik pada saat ini banyak yang melenceng 

dari cita-cita pahlawan bangsa. Hampir tidak ada lagi yang benar-benar 

memeperjuangkan kepentingan rakyat jelata demi kemakmuran dan 

keadilan di Negara Indonesia ini (Ikanegara, 2013:3). 
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Jangan sampai sikap patriotisme dan nasionalisme kita hanya munc

ul pada hari kemerdekaan Negara Indonesia dan hanya pada saat salah satu 

budayakita direbut oleh Negara lain. 

Salah satu watak perorangan bangsa Indonesia yang saat ini sedang 

trendi adalah terlalu banyak membanggakan produk luar negeri, begitu juga 

dengan para pejabat dan wakil rakyat. Mereka senang berlibur ke luar 

negeri, bangga memakai produk luar negeri tidak terkecuali juga bangga 

menjadikan  suami berkewarganegaraan luar, atau mungkin dinilai jelek, 

alias kurang komersial. Saat ini invasi dunia entertainment sebagian  besar 

 dikuasai oleh orang -orang asing. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang telah 

menjadikan sebuah kampung yang bernama Indonesia, menjadi sebuah 

“Global Village”. 

Marshall McLuhan mengkonseptualisasikan “global village” yang 

dimaknai sebagai sebuah proses homogenisasi jagat sebagai akibat dari 

kesuksesan sistem komunikasi secara keseluruhan. Saat ini betapa 

mudahnya orang berkomunikasi tidak hanya dalam suatu negara, tetapi juga 

dengan Negara-negara lainnya. 

Pengaruh dari dunia luar ini, telah menjadikan watak bangsa 

Indonesia menjadi amat konsumtif, bangsa Indonesia tidak tahan hanya 

melihat gambar – gambar iklan mobil mewah dan gaya hidup mewah 

lainnya, dan ingin segera merealisasikannya.. 
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Korupsi sedemikian merajalela di negeri Indonesia ini, sungguh 

suatu perbuatan yang tidak mencerminkan sikap patriotisme dan 

nasionalisme. Karena uang korupsi dipergunakan untuk memperkaya diri, 

sementara masih jutaan rakyat berada dalam garis kemiskinan. Bukankah 

UUD 1945 pasal 34, menyebutkan : “fakir miskin dan anak terlantar 

dipelihara oleh negera”. Sekarang ini negeri tercinta ini bukan memelihara 

fakir miskin , malah memelihara para koruptor. dengan partai sebagai 

jembatannya.  

Sekarang ini apa-apa yang dilakukan dengan mengatasnamakan 

rakyat, baik dilakukan oleh institusi (partai atau ormas) atau perorangan , 

ujung-ujungnya mencari simpati rakyat dan setelah terpilih jadi pejabat atau 

wakil rakyat melakukan tindakan yang tidak patriotis dan nasionalis. Karena 

para pejabat dan wakil rakyatnya seperti itu, yang  tidak mencontohkan 

 sikap yang patriotis dan nasionalis.  

(Dedesupriatna:2012 dalam http://dedesupriatna13.wordpress.com).  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka permasalahan yang akan 

ditelaah yaitu: 

1. Bagaimana persepsi siswa tentang keteladanan pahlawan nasional untuk 

meningkatkan sikap nasionalisme dan patriotism siswa di SMP 

Muhammadiyah 4 Malang? 

2. Apa saja faktor-faktor penyebab kurangnya rasa sikap nasionalisme dan 

patriotisme siswa SMP Muhammadiyah 4 Malang? 

http://dedesupriatna13.wordpress.com/
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3. Bagaiman solusi untuk meningkatkan sikap nasionalisme dan 

patriotisme siswa di SMP Muhammadiyah 4 Malang?  

1.3 Tujuan Masalah 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi siswa tentang 

keteladanan pahlawan nasional untuk meningkatkan sikap nasionalisme 

dan patriotism siswa di SMP Muhammadiyah 4 Malang. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor penyebab 

kurangnya rasa sikap nasionalisme dan patriotism siswa di SMP 

Muhammadiyah 4 Malang. 

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan solusi untuk meningkatkan 

sikap nasionalisme dan patriotism siswa di SMP Muhammadiyah 4 

Malang.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoretis  

Secara teoretis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber 

referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai sejauh mana siswa 

mengetahui nilai-nilai  keteladanan  pahlawan  nasional . 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai:  

1) Masukan  kepada  pendidik  dalam  penyampaian  materi agar 

selalu mengacu pada tujuan pembelajaran, dengan harapan 
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siswa dapat  menguasai  dan  memahami  materi  pelajaran  

sekaligus  dapat membina  nilai-nilai keteladanan  pahlawan  

nasional  sehingga  para siswa  tahu  arti  penting  nilai-nilai  

keteladanan  yang  harus diperjuangkan pada masa sekarang 

ini.  

2) Sumbangan  informasi  bagi  guru  dalam  melaksanakan  

proses belajar  mengajar  untuk  pembinaan  nilai-nilai 

keteladanan  sebaik mungkin  kepada  siswa  sebagai  generasi  

penerus  yang  tahu  akan perjuangan masa lampau untuk 

dijadikan sebagai pedoman pada masa depan.  

b. Bagi Siswa:  

1) Dapat  menumbuhkan semangat  kebangsaan  melalui  nilai-

nilai keteladanan pahlawan nasional kepada siswa sebagai 

generasi penerus bangsa.  

2) Dapat memberikan motivasi kepada siswa agar mempunyai 

kesadaran untuk berbangsa dan bernegara.  

3) Meningkatkan rasa kebanggaan dan rasa cinta tanah air kepada 

bangsa dan negara. 

4) Agar siswa lebih menghormati dan menghargai jasa-jasa para 

pejuang yang sudah berkorban demi tanah air.  

5) Agar  siswa  bisa  lebih  berkata  jujur  dalam  perkataan  

maupun perbuatan  
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6) Dapat  mempererat  kerukunan  antar  siswa  sebagai  generasi  

penerus bangsa.  

7) Dapat mempererat gotong-royong antar siswa sebagai pewaris 

bangsa.  

c. Bagi Sekolah:  

1) Dapat membina kesadaran untuk meningkatkan nasionalisme 

dan jiwa kejuangan para siswa dan siswi  

2) Dapat  menciptakan  generasi  penerus  bangsa  yang  memiliki  

dedikasi tinggi dan semangat juang yang tinggi.  

1.5 Penegasan Istilah  

Untuk  menghindari kekaburan  dan  kerangkapan  arti  dari  

istilah-istilah yang  tercantum  dalam  judul  penelitian,  serta  untuk  

mempermudah  dan mendapatkan  gagasan  dari  objek-objek  penelitian,  

maka  perlu  diberikan penegasan istilah sebagai berikut:  

1) Persepsi Siswa  

 Jalaludin  Rahmat  (1989:51)  persepsi  adalah pengalaman tentang  

obyek peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi berarti  

memberikan makna pada  stimulus  inderawi  (Sensory Stimulus). 

Sebagian tingkah laku dan penyesuaian individu ditentukan oleh 

persepsinya.  Teori  diatas  diperjelas  oleh  Bimo  Walgito  (2002:87-

88)  yang mengemukakan  bahwa  persepsi  merupakan  proses  aktif  

dimana  yang memegang peran bukan hanya stimulus yang mengenai, 



8 

 

tetapi juga individu sebagai  kesatuan  dengan  pengalaman  baik  yang  

di  dapat  secara  langsung maupun  melalui  proses  belajar.  Individu  

dalam  melakukan  pengalaman  

2) Keteladanan  

 Keteladanan adalah berasal dari kata teladan yang artinya hal-hal 

yang dapat  ditiru  atau dicontoh,  (Kamus Umum Bahasa Indonesia,  

2000:619),  Keteladanan dapat diartikan wujud  dari  usaha  yang  

dilakukan  seseorang dengan sadar tercermin pada sikap perilaku untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

 Keberhasilanya  dapat  diukur  dengan  indikator  perubahan  

perilaku  orang yang  menjadikanya  figur  panutan  menjadi  selaras  

seimbang  sesuai  dengan tujuan tertentu yang dikehendaki. 

(Utami:2000 dalam http//www.teladan.co.nr).   

3).  Pahlawan Nasional   

  menurut (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 20 Tahun 2009 Tentang 

Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan), Pahlawan 

Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia 

atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang 

sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara atau 

yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau 

menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan 

kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.  Jadi pahlawan 
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nasional adalah pejuang yang gagah berani atau orang yang  menonjol 

karena keberania dan pengorbanannya  dalam  membela kebenaran 

bangsanya. 

4).  Nasionalisme dan Patriotisme  

  Boyd Shafer (1955:6) mengatakan bahwa nasionalisme itu multi 

makna, hal tersebut tergantung pada kondisi objektif dan subjektif dari 

setiap bangsa. Oleh sebab itu nasionalisme dapat bermakna sebagai 

berikut:  

(1) Nasionalisme adalah rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa atau 

budaya yang sama, maka dalam hal ini nasionalisme sama dengan 

patriotisme. 

(2) Nasionalisme adalah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, 

keselamatan dan prestise bangsa.  

(3) Nasionalisme adalah suatu kebaktian mistis terhadap organisme 

sosial yang kabur, kadang-kadang bahkan adikodrati yang disebut 

sebagai bangsa atau Volk yang kesatuannya lebih unggul daripada 

bagian-bagiannya.  

(4) Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu 

hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri.  

(5) Nasionalisme adalah doktrin yang menyatakan bahwa bangsanya 

sendiri harus dominan atau tertinggi di antara bangsa-bangsa lain 

dan harus bertindak agresif. 
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Sedangkan patriotisme :   

Suprapto dkk. (2007:38) menyatakan bahwa patriotisme adalah 

semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela mengorbankan 

segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Patriotisme 

merupakan jiwa dan semangat cinta tanah air yang melengkapi eksistensi 

nasionalisme.  


