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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

       Dilihat dari judulnya maka penelitian ini akan dikaji dengan berbagai teori 

yang relevan, dengan tujuan mendapatkan kajian pustaka yang dapat digunakan 

sebagai dasar untuk memperoleh deskripsi secara umum. Kajian pustaka yang 

digunakan dalam penelitian kali ini, ialah: (1) hakikat novel, (2) unsur-unsur 

intrinsik (3) sikap (4) nasionalisme (5) sikap nasionalisme, dan (6) faktor-faktor 

yang mempengaruhi sikap nasionalisme. Berikut penjelasan mengenai penjabaran 

di atas adalah sebagai berikut. 

2.1 Hakikat Novel  

       Secara etimologis novel berasal dari bahasa Itali yaitu novella (bahasa Jerman: 

novelle, bahasa Inggris: novel). Secara harfiah novella berarti sebuah barang baru 

yang kecil dan kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa 

(Nurgiantoro, 2010: 9-10). Era sekarang istilah novella dan novelle mengandung 

pengertian yang sama dengan istilah Indonesia novelet (Inggris: novelette), yang 

berarti sebuah karya prosa fiksi yang panjang cukupan dan tidak terlalu panjang 

namun juga tidak terlalu pendek. 

       Sebuah karya fiksi novel dengan sengaja dikreasikan oleh pengarang dan 

dibuat mirip, diimitasikan dan dianalogikan dengan dunia nyata lengkap dengan 

peristiwa-peristiwa dan latar aktualnya sehingga tampak sungguh ada dan terjadi. 

Kebenaran dalam novel tidak harus sama dan tak perlu disamakan dengan 

kebenaran yang berlaku di kehidupan nyata. Hal itu disebabkan novel yang 
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imajinatif dengan dunia nyata masing-masing memiliki sistem dan hukumnya 

sendiri-sendiri. 

       Novel pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menciptakan satu semesta 

yang lengkap sekaligus rumit, ini berarti bahwa novel lebih mudah dan lebih sulit 

dalam eksistensi menjadi suatu karya fiksi (Stanton, 2007: 90). Dikatakan lebih 

mudah karena novel tidak dibebani tanggung jawab untuk menyampaikan sesuatu 

dengan cepat atau dengan bentuk padat dan dikatakan lebih sulit karena novel 

dituliskan dalam skala besar sehingga mengandung satuan-satuan organisasi yang 

lebih luas. 

       Novel merupakan suatu karya sastra mengemukakan sesuatu secara bebas, 

lebih banyak, lebih rinci, lebih detail dan melibatkan berbagai permasalahan yang 

lebih kompleks. Novel merupakan sebuah totalitas, suatu kemenyeluruhan yang 

bersifat artistik. Sebagai sebuah totalitas novel mempunyai bagian-bagian dan 

unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain secara erat, saling 

menguntungkan dan saling membangun. 

       Unsur-unsur yang saling membangun dan menguntungkan itu dalam suatu 

karya sastra tepatnya dalam novel dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur instrinsik 

dan unsur ekstrinsik. Unsur instrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya 

sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai 

karya sastra, unsur secara faktual akan dijumpai jika orang membaca karya sastra. 

Unsur instrinsik sebuah novel merupakan unsur-unsur yang secara langsung turut 

serta membangun cerita. Kepaduan antar berbagai unsur instrinsik inilah yang 

membuat sebuah novel berwujud. Jika dilihat dari sudut kita pembaca, unsur-unsur 

(cerita) inilah yang akan dijumpai jika kita membaca sebuah novel. Unsur yang 
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dimaksud, ialah peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang 

penceritaan dan bahasa atau gaya bahasa. 

2.2 Unsur-Unsur Instrinsik 

       Unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu 

tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya 

sastra. Secara lebih khusus ia dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang 

mempengaruhi bangunan cerita sebuah karya sastra namun sendiri tidak ikut 

menjadi bagian di dalamnya, walau demikian unsur ekstrinsik cukup 

mempengaruhi. Unsur ekstrinsik sebuah novel harus tetap dipandang sebagai 

sesuatu yang penting. 

       Unsur instrinsik sebuah novel memiliki beberapa komponen yang saling 

berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Komponen-

komponen itu, ialah 

1) Tokoh  

       Tokoh cerita merupakan orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya 

naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan 

kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang 

dilakukan dalam tindakan (Nurgiantoro, 2010: 166). Berpijak dari kutipan 

sebelumnya dapat diketahui bahwa antar seorang tokoh dengan kualitas pribadinya 

erat berkaitan dalam penerimaan pembaca. Kasus kepribadian seorang tokoh, 

pemaknaan itu dilakukan berdasarkan kata-kata (verbal) dan tingkah laku (non 

verbal). Perbedaan tokoh satu dengan tokoh yang lain ditentukan oleh kualitas 

pribadi daripada dilihat secara fisik. 
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       Walaupun tokoh cerita hanya merupakan tokoh ciptaan pengarang, ia haruslah 

merupakan seorang tokoh yang hidup secara wajar, sewajar sebagaimana 

kehidupan manusia yang terdiri dari darah dan daging, yang mempunyai pikiran 

dan perasaan. Tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai pembawa dan 

penyampai amanat, pesan, moral, atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan 

kepada pembaca. 

2) Penokohan 

       Peristiwa dalam karya fiksi seperti halnya peristiwa dalam kehidupan sehari-

hari, selalu diemban oleh tokoh atau pelaku-pelaku tertentu. Pelaku yang 

mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin 

suatu cerita disebut dengan tokoh. Sedangkan cara pengarang menampilkan tokoh 

atau pelaku itu disebut dengan penokohan (Aminudin, 2014: 79). 

3) Latar (setting) 

       Latar merupakan lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, 

semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. 

Latar atau setting terdiri dari pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan 

sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Stanton, 2007: 35). 

Latar memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas. Hal ini penting untuk 

memberikan kesan realistis kepada pembaca, menciptakan suasana tertentu yang 

seolah-olah sungguh-sungguh ada dan terjadi.  

       Latar dapat dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan 

sosial (Wiyatmi, 2006: 40). Ketiga unsur itu walau masing-masing menawarkan 

permasalahan yang berbeda dan dapat dibicarakan secara sendiri, pada 

kenyataannya saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Latar tempat menyaran 
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pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah novel. Unsur tempat 

yang digunakan mungkin berupa tempat-tempat dengan nama tertentu, inisial 

tertentu, dan mungkin lokasi tertentu tanpa nama jelas. Tempat-tempat yang 

bernama adalah tempat yang dijumpai dalam dunia nyata, misalnya Jakarta, 

Magelang, Malang, Surabaya dan lain-lain.  

       Penggunaan latar tempat dengan nama-nama tertentu haruslah mencerminkan 

atau paling tidak tak bertentangan dengan sifat dan keadaan geografis tempat yang 

bersangkutan. Masing-masing tempat tentu saja memiliki karakteristiknya sendiri 

yang membedakannya dengan tempat lain, misalnya. 

       Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa 

yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah kapan tersebut biasanya 

dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang ada kaitannya atau  dapat dikaitkan 

dengan peristiwa sejarah. Pengetahuan dan persepsi pembaca terhadap waktu 

sejarah itu kemudian digunakan untuk mencoba masuk ke dalam suasana cerita. 

Pembaca berusaha memahami dan menikmati cerita berdasarkan acuan waktu yang 

diketahuinya yang berasal dari luar cerita yang bersangkutan. Adanya persamaan 

perkembangan atau kesejalanan waktu tersebut juga dimanfaatkan untuk mengesani 

pembaca seolah-olah cerita itu sungguh-sungguh ada dan terjadi. 

       Latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku 

kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat, yang diceritakan dalam sebuah novel. 

Tata cara kehidupan sosial masyarakat mencakup berbagai masalah dalam lingkup 

yang cukup kompleks. Ia dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, 

keyakinan, pandangan hidup, cara berfikir dan bersikap, dan lain-lain yang 
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tergolong latar spiritual. Selain itu latar sosial juga berhubungan dengan status 

sosial tokoh yang bersangkutan, misalnya rendah, menengah, atau atas. 

4)  Alur (Plot) 

       Alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita 

(Stanton, 2007: 26). Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang 

berhubungan secara kausal saja. Peristiwa kausal merupakan peristiwa yang 

menyebabkan atau menjadi dampak dari berbagai peristiwa lain dan tidak dapat 

diabaikan karena akan berpengaruh pada keseluruhan karya. 

       Alur merupakan tulang punggung cerita. Berbeda dengan elemen-elemen lain, 

alur dapat membuktikan dirinya sendiri meskipun jarang diulas panjang lebar dalam 

sebuah analisis. Sebuah cerita tidak akan pernah seutuhnya dimengerti tanpa adanya 

pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa yang mempertautkan alur, hubungan 

kausalitas dan keberpengaruhnya. 

       Alur memiliki dua elemen dasar yang sangat penting. Dua elemen itu, ialah 

konflik dan klimaks (Stanton, 2007: 31). Konflik dan klimaks merupakan dua unsur 

yang amat esensial dalam pengembangan sebuah plot atau alur cerita. Eksistensi 

plot sendiri sangat ditentukan oleh dua unsur tersebut. Demikian pula halnya 

dengan masalah kualitas dan kadar kemenarikan sebuah cerita dalam novel. Kedua 

unsur itu mempunyai hubungan yang mengerucut dan jumlah cerita dalam sebuah 

karya fiksi banyak sekali, namun belum tentu semuanya mengandung dan 

merupakan konflik, apalagi konflik utama. Jumlah konflik juga relatif banyak 

namun hanya konflik-konflik utama tertentu yang dapat dipandang sebagai 

klimaks. 
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       Konflik menyaran pada pengertian sesuatu yang bersifat tidak menyenangkan 

yang terjadi atau dialami oleh tokoh-tokoh cerita, yang jika tokoh-tokoh itu 

mempunyai kebebasan untuk memilih. Konflik merupakan sesuatu dramatik, 

mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang dan menyiratkan 

adanya aksi dan aksi balasan. Konflik dengan demikian dalam pandangan 

kehidupan yang normal, wajar dan faktual, artinya bukan dalam cerita menyaran 

pada konotasi negatif, sesuatu yang tidak menyenangkan. Itulah sebabnya orang 

lebih memilih menghindari konflik dan menghendaki kehidupan yang tenang. 

       Klimaks adalah saat ketika konflik terasa sangat intens sehingga ending tidak 

dapat dihindari lagi. Selain itu klimaks merupakan titik yang mempertemukan 

kekuatan-kekuatan konflik menentukan bagaimana oposisi tersebut dapat 

terselesaikan. Klimaks merupakan saat konflik telah mencapai tingkat intensitas 

tertinggi, dan saat itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari kejadiannya, 

artinya berdasarkan tuntutan dan kelogisan cerita, peristiwa dan saat itu memang 

harus terjadi, tidak boleh tidak. Klimaks sangat menentukan arah perkembangan 

plot. Klimaks merupakan titik pertemuan antara dua atau lebih hal yang 

dipertentangkan dan menentukan bagaimana permasalahan akan diselesaikan. 

Secara lebih ekstrem barangkali boleh dikatakan bahwa dalam klimaks nasib tokoh 

utama cerita akan ditentukan. 

 

2.2 Sikap  

      Pada dasarnya manusia tidak lepas dari aktivitas yang berkecenderungan untuk 

bertindak yang dapat mempengaruhi tingkah laku dari seluruh proses psikologi 

seperti belajar, minat, pemahaman dan sebagainya yang pada akhirnya akan 
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menimbulkan sikap. Motif dan sikap (attitude) merupakan pengertian-pengertian 

yang utama dalam uraian kegiatan dan tingkah laku manusia, baik secara umum 

maupun secara khusus dalam interaksi sosial. Pengertian sikap merupakan 

pengertian yang memiliki peranan besar dalam ilmu jiwa sosial yang khusus 

menguraikan tingkah laku manusia dalam situasi sosial itu (Gerungan, 2010:151). 

Sedangkan menurut Ahmadi (2009:149), jadi sikap ialah suatu hal yang 

menentukan sifat, hakikat, baik perbuatan sekarang maupun perbuatan yang akan 

datang. 

       Sementara itu, Gerungan (2010:160-161) menerjemahkan sikap terhadap objek 

tertentu yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap 

tersebut disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap objek 

itu. Secara ringkas, attitude adalah sikap dan kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. 

Attitude senantiasa terarahkan kepada sesuatu hal, suatu objek. Tidak ada attitude 

tanpa ada objeknya. Attitude mungkin terarahkan pada benda-benda, orang-orang, 

tetapi juga peristiwa-peristiwa, pemandangan-pemandangan, lembaga-lembaga, 

norma-norma, nilai-nilai, dan lain-lain. 

       Manusia itu tidak dilahirkan dengan sikap pandangan atau sikap perasaan 

tertentu, tetapi beragam attitude itu dibentuk sepanjang perkembangannya. Sikap 

memiiki peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Sebab, apabila sudah 

dibentuk pada diri manusia, maka sikap-sikap itu akan turut menentukan tingkah 

lakunya terhadap objek-objek attitude-nya. Adanya sikap-sikap menyebabkan 

bahwa manusia akan bertindak secara khas terhadap objek-objeknya (Gerungan, 

2010:161). 
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       Sikap (attitude) terbentuk ke dalam perasaan, pikiran, dan kecenderugan 

seseorang yang kurang lebih bersifat permanen mengenal aspek-aspek dalam 

lingkungannya. Komponen-komponen sikap adalah pengetahuan, perasaan, dan 

tingkah laku. Sikap yang terefleksikan dalam sebuah karya sastra berbentuk novel 

dapat diketahui dari karakter tokoh utamanya. Karakter tersebut biasanya 

direpresentasikan dalam bentuk perasaan, pikiran, dan tindakan yang dilakukan 

oleh tokoh utama tersebut disesuaikan dengan tema yang diangkat oleh penulis. 

       Sikap (attitude) dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yakni sikap sosial dan 

sikap individual. 

2.3.1 Sikap sosial 

       Suatu sikap sosial dinyatakan dengan cara-cara kegiatan yang sama dan 

berulang-ulang terhadap objek sosial. Sikap sosial menyebabkan terjadinya cara-

cara tingkah laku yang dinyatakan berulang-ulang terhadap suatu objek sosial. 

Biasanya sikap sosial dinyatakan tidak hanya oleh seseorang, tetapi juga oleh orang 

lain yang sekelompok atau semasyarakat. Sikap sosial turut menjadi suatu faktor 

penggerak dalam pribadi individu untuk bertingkah laku secara tertentu sehingga 

sikap sosial dan sikap pada umumnya itu mempunyai sifat-sifat yang dinamis 

seperti motif; yaitu merupakan salah satu penggerak internal di dalam pribadi orang 

yang mendorongnya berbuat sesuatu dengan cara tertentu.  

2.3.2 Sikap individual 

       Sikap individual dimiliki oleh seorang demi sesuatu saja, misalnya kesukaan 

terhadap binatang-binatang tertentu. Sikap individual berkenaan dengan objek-

objek yang bukan merupakan objek perhatian sosial. Sikap individual terdiri atas 

kesukaan atau ketidaksukaan pribadi atas objek -objek tertentu. Sikap-sikap 
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individual ini turut pula dibentuk karena sifat-sifat pribadi sendiri (Gerungan, 

2010:161-162). 

       Sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak, bereaksi, berpersepsi, 

berfikir serta merasa dalam menghadapi suatu situasi atau objek yang menyangkut 

masalah emosional. Dari beberapa pendapat diatas, disimpulkan bahwa sikap 

merupakan suatu reaksi atau respons perasaan seseorang terhadap suatu objek dan 

kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tersebut dengan cara tertentu. 

2.4 Nasionalisme  

       Nasionalisme berasal dari kata nation (bangsa). Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Depdikbud, 2005:684), Nasionalisme dapat definisikan sebagai 

kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual 

bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, 

kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, yakni semangat kebangsaan.). Nasionalisme 

adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan yang tertinggi terdapat 

harus  diserahkan  pada negara kebangsaan. 

       Menurut L. Stoddard (dalam Yatim, 1999:59) nasionalisme merupakan suatu 

keadaan jiwa dan suatu kepercayaan, dianut oleh sejumlah besar manusia 

perseorangan sehingga mereka membentuk suatu kebangsaan sehingga dapat 

dinyatakan dalam rasa kebersamaan golongan sebagai suatu bangsa. Nasionalisme 

dapat dirumuskan sebagai satu paham yang menciptakan dan mempertahankan 

kedautan sebuah Negara (dalam bahasa inggris “Nation”) dengan mewujudkan 

suatu identitas yang diwakili sebagai ikatan bersama dalam satu kelompok. 

Nasionalisme adalah sikap dan semangat berkorban untuk melawan bangsa lain dan 

memilik perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air. 
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       Berdasarkan pendapat di atas, bahwa nasionalisme adalah suatu paham atau 

ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan/warga 

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

identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa. 

2.5 Sikap Nasionalisme 

       Nasionalisme adalah suatu paham, yang berpendapat, bahwa kesetiaan 

tertinggi individu harus diserahkan kepada Negara kebangsaan. Perasaan sangat 

mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan 

tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada 

disepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda (Hans Kohn, 1955: 11). 

Kesetiaan tertiggi bisa di gambarkan dengan rasa kesetiaan, pengabdian, 

mempertahankan corak asli bangsanya, keyakinan, semangat, persatuan dan 

sesatuan, kasih sayang, dan bangga terhadap bangsanya dan menjaga apa yang telah 

diperjuangkan. 

       Sikap nasionalisme ditunjukkan dengan kesetiaan terhadap negara. Sikap yang 

mengandung perasaan untuk terus berusaha mempertahankan kemerdekaan dan 

harga diri bangsa. Sikap nasionalisme dapat dibuktikan dalam berbagai bentuk, baik 

itu perasaan, pikiran dan tingkah laku. Sikap nasionalisme yang tercermin dalam 

sebuah karya sastra biasanya ditunjukkan melalui pembawaan karakter tokoh. 

Karakter tokoh yang memiliki jiwa nasionalisme harus memenuhi indikator sikap 

nasionalisme. 

       Indikator sikap nasionalisme yang akan dikembangkan menurut Soegito 

(2006:95) adalah: 

1) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara 
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       Kehendak untuk hidup bersama dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk 

orang-orang yang suku bangsanya berbeda, ataupun agamanya. Heterogenitas 

bangsa-bangsa yang berbeda tentunya memerlukan sikap nasionalisme rela 

berkorban bagi setiap warganya. Rela berkorban ini baik dilaksanakan untuk bangsa 

dan Negara. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya 

kesedihan dan keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang 

lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Dalam pengertian 

yang lebih sederhana, rela berkorban adalah sikap dan perilaku yang tindakannya 

dilakukan dengan ikhlas serta mendahulukan kepentingan orang lain dari pada 

kepentingan diri sendiri. 

2) Mengutamakan persatuan dan kesatuan 

       Kata persatuan dan kesatuan berasal dari kata “satu” yaitu kesatuan yang tidak 

dapat terpisah-pisah. Nilai persatuan Indonesia mengandung usaha kearah bersatu 

dalam kebulatan rakyat membina nasionalisme dalam Negara. Mengutamakan 

persatuan dan kesatuan merupakan suatu proses terwujudnya nasionalisme. 

Deangan modal dasar nilai persatuan semua warga Negara Indonesia baik asli 

maupun maupun keturunan asing dari macam-macam suku bangsa dapat menjalin 

kerjasama  yang erat dalam gotong royong,dan kebersamaan. 

3) Cinta Tanah Air 

       Cinta tanah air itu atau patriotism merupakan modal yang penting dalam 

membangun suatu Negara. Suatu Negara yang dihuni oleh orang-orang yang cinta 

tanah air akan membawa kemajuan. Sebaliknya Negara yang didukung oleh cinta 

tanah air dari penduduk tersebut maka Negara tersebut menunggu kehancuran.   

Wujud warga Negara yang cinta tanah air ialah melestarikan budaya bangsa 
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ditengah globalisasi dunia, meningkatkan etos kerja, mempunyai disiplin dalam arti 

luas, penghargaan terhadap pahlawan, peringatan hari besar bersejarah, mempunyai 

semangat kerja dan pengabdian terhadap bangsa dan Negara dan sebagainya.  

       Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati seorang warga 

Negara, untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari 

segala ancaman dan gangguan. Merasa bangsa, merasa memiliki, merasa 

menghargai, merasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu 

pada negara tempat ia tinggal yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, 

menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan 

negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada dinegaranya dengan 

melestarikannya. 

4) Berjiwa pembaharu dan tidak kenal menyerah 

       Kesadaran bernegara dari seseorang ditentukan oleh kualitas mental sumber 

daya manusia itu sendiri. Kualitas mental yang diharapkan adalah manusia yang 

memanfaatkan waktu, hidup sederhana, disiplin, suka bekerja keras, dan jujur. 

Untuk mencapai manusia  yang berkualitas tersebut maka diperlukan manusia yang 

berjiwa inovatif dan tidak kenal menyerah dalm kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Usaha mempertahankan kelansungan bangsa dan tanah air, giat 

mempelajari sejarah bangsa. 

       Pantang menyerah adalah perjuangan yang tangguh penuh semangat, tidak 

putus asa, tidak mudah menyerah dan pantang berputus asa menghadapi kesulitan 

sampai kesulitan tersebut teratasi. Rajin, tekun dan ulet dalam berusaha dan 

melaksanakan tugasnya. 
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       Nasionalisme menandakan sikap kebangsaan yang positif, yakni 

mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa dan sekaligus menghormati 

bangsa lain. Nasionalisme sangat berguna untuk membina rasa bersatu antar 

penduduk negara yang heterogen (karena perbedaan suku, agama dan asal usul) dan 

berfungsi untuk membina rasa identitas dan kebersamaan dalam negara serta 

bermanfaat untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperoleh.  

 

2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Nasionalisme 

       Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap nasionalisme ialah faktor-faktor yang 

mampu membuat manusia mempunyai sikap nasionalisme dan dapat 

mengembangkan sikap-sikap nasionalisme. Pada dasarnya sikap bukan merupakan 

suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan 

sehingga bersifat dinamis. Faktor pengalaman besar peranan dalam pembentukan 

sikap. 

       Pembentukan dan perubahan sikap tidak dapat terjadi dengan sendirinya, sikap 

timbul karena ada stimulus. Terbentuknya suatu sikap itu banyak dipengaruhi oleh 

lingkungan sosial dan kebudayaan misalnya: keluarga, norma, golongan agama, 

dan idat istiadat. Menurut Walgito (dalam Dayakisni dan Hudaniah, 2012:82) 

pembentukan dan perubahan sikap akan ditentukan oleh dua faktor utama yaitu:1) 

faktor internal (individu itu sendiri), yaitu cara individu dalam menanggapi dunia 

luarnya dengan selektif sehingga tidak semua yang datang akan diterima atau 

ditolak; 2) faktor eksternal, yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang 

merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap. Sedangkan Menurut 

Ahmadi (2009: 157-158) Pembentukan dan perubahan sikap memiliki dua faktor 
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utama yaitu: 1) faktor intern merupakan faktor yang terdapat dalam pribadi manusia 

itu sendiri. Faktor ini berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima 

dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Pilihan terhadap pengaruh 

dari luar biasanya disesuaikan dengan motif dan sikap di dalam diri manusia, 

terutama yang menjadi minat perhatiannya; 2) faktor ekstern yaitu faktor yang 

terdapat diluar pribadi manusia. Faktor ini berupa interaksi sosial diluar kelompok.    

    Sedangkan menurut Gerungan (2010: 167-168) pembentukan dan perubahan 

attitude itu terdapat faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal pribadi 

individu yang memegang peranannya. 

1. Faktor-faktor internal 

       Faktor-faktor internal yang menjadi persoalan di sini adalah apakah pandangan 

baru yang diperoleh melalui alat komonikasi itu dapat ditampung di antara sikap-

sikap pandangan dan sikap-sikap perasaan yang sudah terdapat pada seseorang? 

Atau pandangan baru itu masih terlampau asing baginya? Terlampau jauh dan tidak 

ada hubungannya dengan sikap-sikapnya dan motif-motifnya yang sedang ada 

padanya pada waktu itu? 

       Sebagaimana telah diuraikan, pengamatan dan penangkapan manusia 

senantiasa melibatkan suatu proses pilihan di antara seluruh ransangan yang 

objektif yang ada di luar manusia, pada setiap saat dalam kehidupan manusia, suatu 

pilihan di antara berbagai rasangan yang kemudian manusia perhatikan dan 

tafsirkan dengan lebih mendalam. Pilihan tersebut berhubungan erat dengan motif-

motif dan attitude-attitude yang berkerja di dalam diri manusia pada waktu itu dan 

yang mengarahkan minat perhatian manusia terhadap objek-objek tertentu di antara 

keseluruhan objek yang mungkin manusia perhatikan pada waktu itu. Selektivitas 
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dalam pengamatan senantiasa berlansung karena individu manusia tidak dapat 

memperhatikan semua ransangan yang dating dari lingkungannya dengan taraf 

perhatian yang sama. Sebuah contoh sederhana mengenai adanya pilihan dalam 

pengamatan yang ditentukan oleh motif-motif itu misalnya apabila seseorang 

sedang sangat lapar ia akan lebih memperhatikan ransangan dari lingkungannya 

yang dapat membawakan orang itu kepada pemuasan dari kelaparan itu daripada  

ransangan yang tidak berhubungan dengan kebutuhan akan makanan itu. 

2. Faktor-faktor eksternal 

       Dalam pembentukan dan perubahan attitude, selain faktor-faktor internal 

terdapat pula faktor-faktor eksternal antara lain sifat, isi pandangan baru yang ingin 

diberikannya itu, siapa yang mengemukakannya dan siapa yang menyokong 

pandangan baru tersebut, dengan cara bagaimana pandangan itu diterangkan, dan 

dalam situasi bagaimana attitude baru itu diperbincangkan (situasi interaksi 

kelompok, situasi orang sendirian, dan lain-lain). 

       Pembentukan sikap dan perubahan sikap tidak terjadi dengan sendirinya. Sikap 

terbentuk dalam hubungan dengan suatu objek, orang, kelompok lembaga, nilai, 

memalui hubungan antar individu, hubungan di dalam kelompok, komonikasi surat 

kabar, buku ,televisi, keluarga dan sebagainya, terdapat banyak kemungkinan yang 

memperngaruhi timbulnya sikap. Lingkungan yang terdekat sehari-hari banyak 

memiliki peranan. 

 

 


