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Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum 

keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu 

khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu 

cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah 

sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk 

kepada orang-orang yang fasik. 

(Q.S. AT-Taubah : 24) 

 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 

(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 

sedang kamu tidak mengetahui.”  

(Q.S. Al-Baqarah: 216) 

 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 

kesanggupannya.” 

(Q.S. Al-Baqarah: 286) 

 

 

“Keridhoaan Allah itu terletak pada keridhoan orang tua, dan murka Allah itu 

terletak pada murka orang tua.” 

(HR. at-Tirmidzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

PERSEMBAHAN 

 

Rasa syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah senantiasa 

memberikan ramhat-Nya, nikmat-Nya, pertolongan-Nya dan hidayah-Nya, 

shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta para 

keluarga dan para sahabat. Sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Skripsi 

ini saya persembahkan untuk: 

1. Kedua orang tua (Bpk. M. Aliadi dan Ibu Dra. Endang Susilo Ningsih) yang 

saya cintai dan saya patuhi. Terimakasih atas segala dukungan dan 

perjuangan do’a, materi, dan tenaga yang diberikan untukku, sehingga dapat 

menggapai cita-cita menjadi seorang Sarjana (S1) yang berguna bagi agama 

dan bangsa. Serta membanggakan untuk kedua orang tua dan keluarga. 

2. Seluruh keluarga yang sangat saya sayangi, kedua kakak saya Egadinta 

Pramudya Jatayu, S.Pd  dan M. Hufron yang selalu menyayangi saya, 

menasehati dan mendukung setiap saya mulai menyerah, Karena mbak dan 

mas selalu mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang kuat.  

3. Seluruh dosen FKIP khususnya Dosen program studi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Muhammadiyah Malang yang 

telah memberikan saya ilmu dan motivasi untuk selalu menjadi anak yang 

membanggakan.  

4. Sahabat-sahabatku yang selalu ada ketika saya membutuhkannya. Faisal 

fahmi, Bima, Naufal MK. S.Pd, Syahrul, Fahrul, yang selalu memberikan 

semangat dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.  

5. Rizky Fauji yang telah menemani saya dalam melaksanakan penelitian di 

SMPN 4 Nguling. Sepeda motoran melewati jalan makadam kita arungi 

berdua. 

6. Purwaning Rahayu Sisworini, S.H yang selalu ada membantu, membimbing 

dan telah memberikan motivasi, semangat serta masukan untuk saya dalam 

mengerjakan skripsi ini. 



vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt yang Maha Penyayang, 

karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan 

tugas akhir skripsi dengan judul “Peranan Mata Pelajaran PPKn Dalam 

Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme pada Siswa SMPN 4 Nguling”. Shalawat serta 

salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw beserta 

keluarga dan para sahabat-Nya. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk 

memperoleh gelar sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang. Penulisan 

skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya bimbingan, bantuan dan motivasi 

dari banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati 

mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada: 

1. Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang 

telah memberikan kesempatan untuk menempuh perkuliahan di Universitas 

Muhammadiyah Malang serta memberikan berbagai fasilitas, sarana dan 

prasarana. 

2. Dr. Poncojari Wahyono, M.Kes., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang sertaa memberikan berbagai 

fasilitas, sarana dan prasarana. 

3. Drs. M. Mansur Ibrahim, M.Hum., selaku Ketua Progam Studi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Malang serta memberikan berbagai fasilitas, 

sarana dan prasarana. 

4. Dr. Budiono, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu 

dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan dan juga masukan 

terbaiknya yang bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini. 

5. Dr. M. Syahri, M.Si selaku dosen pembimbing II yang juga telah meluangkan 

waktu dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan dan juga masukan 

yang bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini. 



vii 
 

6. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn) yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis 

menempuh pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 

Namun dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangannya, oleh 

karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk menjadikan 

skripsi ini lebih sempurna.  

 

   

         

 

        Malang, 29 Juni 2018 

 

 

         Adhitya L. Yudha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ABSTRAK 
 

 

Adhitya Loka Y.W. 2018. Peranan Mata Pelajaran PPKn dalam Menumbuhkan 

Jiwa Nasionalisme pada Siswa SMPN 4 Nguling. Skripsi, Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP Universitas 

Muhammadiyah Malang. Dosen Pembimbing: (I) Dr. Budiono, M.Si. (II) 

Dr. M.Syahri, M.Si. 

 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu 

mata pelajaran wajib bagi siswa. Salah satu misi dari Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraa adalah sebagai Pendidikan Nasionalisme atau ajaran 

untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Namun, siswa SMPN 4 

Nguling memiliki keinginan untuk bekerja sebagai TKI dan menetap di 

negara lain karena memberikan pekerjaan dan jaminan hidup yang lebih 

baik jika dibandingkan dengan menetap dan bekerja di Indonesia. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis peranan  mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme 

pada siswa dan mendiskripsikan strategi pembelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme siswa di 

SMPN 4 Nguling Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan selama dua bulan yaitu pada 

bulan Mei 2018 sampai dengan Juni 2018. Subjek dalam penelitian ini yaitu 

Kepala Sekolah, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan 

Siswa SMPN 4 Nguling, sedangkan instrumen penelitian yang digunakan 

yaitu human instrument yakni menggunakan peneliti sendiri sebagai alat 

penelitian. Data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan 

sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,wawancara 

dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan di SMPN 4 Ngulling 

mendapatkan temuan bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan telah memiliki peranan dalam menumbuhkan jiwa 

nasionalisme di SMPN 4 Nguling namun belum maksimal karena 

dipengaruhi oleh faktor psikologis yaitu motivasi dari orang tua yang 

bekerja sebagai TKI. Strategi dalam menyikapi nasionalisme dalam jiwa 

siswa seperti melakukan upacara bendera rutin setiap hari senin,  

memperingati hari besar nasional dan memasang atribut nasional di kelas-

kelas. 

 

Kata Kunci: Peranan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jiwa 

Nasionalisme. 
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ABSTRACK 

 

Adhitya Loka Y. W. 2018. The Role of National Education in Charge of 

developing The Spirit of Nationalism on Junior High School 4 Nguling 

Students. Undergraduated Thesis, Pancasila and Nationalism Major, 

Faculty of Teachery  and Education Program, Muhammadiyah University 

of Malang. Lecture: (I) Drs. Budiono, M. Si. (II) Dr. M. Syahri, M. Si. 

Youth generation has important rule in determining a nation’s civilization 

in the future. One of the way to build a civilization is through education. 

Pancasila and Nationalism Education is one of main subjects for students, not 

only for elementary school but also for middle school. The purpose of Nationalism 

Education is to shape and prepare them to become a good citizen. The role of 

globalization and applird Asean Economic Community (MEA) creates decreation 

against nationalism. The increase of unemployed people caused of unbalanced 

amount of employment and job field nowadays is followed by strict challenge 

through opening eight professions (free of skill labour). In this case, the increase 

of unemployed people nowadays not only in middle class but also educated 

people. So descriptive qualitative approach is needed as the solution to overcome 

this case. There are more Indonesian who choose to become labor (then it is 

called TKI) to fulfill their necessary and living their life. According to The 

Director of Foreign Labor Placement and Protection and Ministry of Labor, 

Sushendarto, said that around 0,2 Million Indonesian work as TKI in other 

countries where East Java is mentioned as the major. It is a common thing that 

TKI who stay in a long time in other countries feel more comfort than their 

country. Moreover, there are TKI that has decided to move their nationality so 

that they can stay there. This case becomes an example for the next generation 

such as students once they get graduated and become TKI they will have a good 

life of their family’s economy is guaranteed and also they will have more money 

than before. The function of National Education in school is to shape and prepare 

students to become better citizen through teaching them National Education. 

 

Keywords: Youth Generation, MEA, TKI, PPKn 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab I ini akan di bahas hal-hal sebagai berikut : Latar Belakang 

Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan 

Istilah. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Generasi muda memiliki peranan penting dalam menentukan peradaban 

suatu bangsa dikemudian hari. Apabila tatanan kehidupan saat ini dianggap tidak 

baik, maka tugas generasi muda adalah memperbaiki atau merancang kembali 

tatanan kehidupan agar dapat memberikan arti dalam kehidupan masyarakat 

dikemudian hari. Sebaliknya, apabila tatanan kehidupan saat ini dianggap baik, 

maka peran generasi muda adalah mempertahankan atau meningkatkan kualitas 

tatanan kehidupan tersebut. 

Salah satu sarana untuk membangun suatu tatanan kehidupan adalah melalui 

pendidikan. Menurut pendapat Suryadi (2012), “Semakin tinggi pendidikan 

seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat produktivitasnya; dan semakin 

terdidik seseorang maka semakin tinggi pemahamannya akan pentingnya 

kesehatan, partisipasi politik, toleransi, dan kehidupan yang 

harmonis.”Pendidikan sebagaimana dimaksud oleh Suryadi (2012) merupakan 

Pendidikan Komperhensif yang tidak menonjolkan ketercapaian tujuan 

pengajaran di satu bidang saja, karena pada akhirnya nanti mereka akan terjun dan 

hidup di tengah-tengah masyarakat yang di dalamnya banyak permasalahan-

permasalahan yang begitu kompleks. 
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Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu 

mata pelajaran wajib bagi siswa baik pada tingkat sekolah dasar maupun tingkat 

menengah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah, PPKn merupakan mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 

dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan 

status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

ber negara, serta peningkatan kualitas diri nya sebagai manusia. Misi PPKn yaitu 

sebagai tuntutan dalam  perkembangan masyarakat dan kehidupan bernegara yang 

demikian maju dengan segala tantangannya, Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan pada masa sekarang ini memiliki misi sebagai berikut: 1) PPKn 

sebagai Pendidikan Nilai; 2) PPKn sebagai Pendidikan Multikultural; 3) PPKn 

sebagai Pendidikan Nasionalisme; 4) PPKn sebagai Pendidikan Hukum; 5) PPKn 

sebagai Pendidikan Resolusi Konflik.; dan 6) PPKn sebagai Pendidikan Politik, 

(bunyamin, 2008). 

Sebagaimana misi yang telah disebutkan, maka fungsi dan tujuan 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk atau mempersiapkan 

peserta didik menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah 

warga negara yang mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban-

kewajibannya sebagai warga negara. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut 

biasanya terumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh negara dan akan terlaksana apabila peserta didik memiliki rasa 

nasionalisme terhadap bangsa Indonesia, (nugroho,2015). 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) 

nasionalisme diartikan sebagai paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara 

sendiri; sifat kenasionalan. Pengembangan nasionalisme di Indonesia sendiri 

sangat erat hubungannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam 

merebut kemerdekaan dari cengkraman penjajah. Perjuangan bangsa Indonesia ini 

sudah di mulai sejak zaman kerajaan di nusantara. Kahim menyatakan, ”kapan di 

mulainya nasionalisme Indonesia tidak dapat disebutkan atau diperkirakan secara 

tepat. Ini merupakan suatu fase yang baru mulai disebut dengan jelas dan 

terorganisir pada dasarwarsa abad ke-20, namun kebanyakan unsur pokoknya 

yang penting sudah ada jauh sebelumnya. 

Adanya Globalisasi dan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 

menciptakan kemrosotan atau pengikisan terhadap nasionalisme. Peningkatan 

pengangguran akibat tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja 

kini disusul oleh persaingan yang lebih ketat dengan dibukanya 8 profesi (free of 

skill labour), (ihsan,2017). Peningkatan pengangguran dalam hal ini tidak hanya 

pada kalangan menengah kebawah namun juga pada kalangan terdidik. Terlebih 

lagi bagi mereka yang tidak memiliki daya saing dan potensi yang baik maka akan 

berpotensi menjadi pengangguran. Oleh karena itu banyak warga negara 

Indonesia yang memilih untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya 

disebut TKI) untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup Menurut 

Direktur Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri Kementerian 

Ketenagakerjaan, Sushendarno sekitar 6,2 juta rakyat Indonesia bekerja sebagai 

TKI di luar negeri  paling banyak berasal dari Jawa Timur, (madiun pos,2016). 

 



4 
 

Menurut data Direktorat  Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan 

Pertimbangan Otonomi Daerah tahun 2014 Provinsi Jawa Timur merupakan 

Provinsi yang memiliki jumlah penduduk tertinggi kedua setelah Provinsi Jawa 

Barat yaitu 37.687.622 Jiwa. Provinsi  Jawa Timur memiliki daerah otonom 

terbanyak yaitu 38 (tiga puluh delapan) daerah otonom yang terdiri dari 29 (dua 

puluh sembilan) Kabupaten dan 9 (sembilan) Kota. Salah satu daerah otonom 

Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Pasuruan yang memiliki banyak 

penduduk berprofesi sebagai TKI tepatnya di daerah Nguling. Sudah menjadi hal 

umum bahwa TKI yang lama menetap di luar negeri merasa lebih nyaman di 

negara lain dibandingkan negaranya sendiri. Terlebih lagi terdapat TKI yang 

memutuskan untuk berpindah kewarganegaraan agar dapat menetap di negara 

tersebut. Hal ini menjadi contoh bagi generasi penerus seperti anak-anak sekolah 

bilamana mereka lulus sekolah dan menjadi TKI hidup mereka sudah pasti enak 

atau perekonomian keluarga nya terjamin dan akan memiliki banyak uang.  

Contohnya saja ketika saya Tanya seorang anak yang masih duduk di 

sekolah menengah pertama di Nguling dia sudah ingin meneruskan budaya 

masyarakat sana selain menjadi nelayan dia ingin menjadi TKI. Masalah utama 

yang terjadi sekarang di Desa nguling kabupaten pasuruan  adalah setelah sukses 

jadi TKI warga nguling merasa sudah nyaman dan akhirnya melupakan tanah 

kelahirannya dan ekstrimnya mereka pindah warga negara di negara yang 

ditinggalinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat nasionalisme 

generasi penerus bangsa untuk tidak melupakan tanah airnya apabila sukses di 

negara orang. 
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 Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan, maka 

yang menjadi persoalan inti dan sekaligus menjadi fokus tela’ah an dalam 

penelitian ini adalah “Peranan Mata Pelajaran PPKn dalam Menumbuhkan Jiwa 

Nasionalisme pada Siswa SMPN 4 Nguling”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1.2.1 Bagaimana peranan mata pelajaran PPKn dalam menumbuhkan jiwa 

nasionalisme siswa SMPN 4 Nguling ? 

1.2.2 Bagaimana strategi pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan jiwa  

nasionalisme siswa di SMPN 4 Nguling ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan pengungkapan agar dalam penulisan skripsi 

ini dapat memperoleh sasaran yang dikehendaki. Tujuan yang hendak dicapai 

dalam skripsi ini adalah : 

1.3.1 Untuk menganalisis peranan  mata pelajaran PPKn dalam menumbuhkan 

jiwa nasionalisme siswa SMPN 4 Nguling. 

1.3.2 Untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan 

jiwa nasionalisme siswa di SMPN 4 Nguling. 
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1.4  Manfaat Penelitian  

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Manfaat teoretis  

1.4.1.1 Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya mata pelajaran PPKn yang berkaitan dengan 

nasionalisme. 

1.4.1.2   Memberikan tambahan pustaka atau kerangka acuan dan landasan bagi 

para pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1.4.2.1  Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi  peneliti dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan tentang nasionalisme siswa di SMPN 

4 Nguling Kabupaten Pasuruan. 

1.4.2.2  Bagi siswa SMPN 4 Nguling Kabupaten Pasuruan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa  SMPN 4 

Nguling Kabupaten Pasuruan sehingga dapat memberikan informasi 

tentang bagaimana penguatan nasionalisme. 

1.4.2.3  Bagi jurusan PPKn  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi jurusan PPKn 

sehingga memberikan dampak yang signifikan, dorongan, dan juga 

informasi tentang nasionalisme. 

1.4.2.4 Bagi Dinas Pendidikan dan Pemerintah  Kabupaten Pasuruan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Pendidikan 

dan Pemerintah  Kabupaten Pasuruan  sehingga dapat menjadi salah satu 
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referensi bagi dinas pendidikan dan pemerintah Kabupaten Pasuruan 

dalam mengembangkan dan memaksimalkan pendidikan nasionalisme di  

lingkup sekolah. 

1.5 Penegasan istilah 

Penegasan istilah bertujuan menjelaskan pengertian istilah-istilah yang 

terdapat dalam judul skripsi dan menjadikan kata-kata pokok dalam judul 

tersebut, menurut ahli dan menurut peneliti. Maka istilah yang di pakai dalam 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Peranan  

Pengertian peran menurut Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek 

dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

peranan. Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran 

yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. 

Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban 

dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total 

enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh, Jadi dapat 

disimpulkan Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh 

seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-

syarat, (Novianti,2014). 

1.5.2 Mata Pelajaran 

Arti dari mata pelajaran adalah: pelajaran yang harus diajarkan (dipelajari) 

untuk sekolah dasar atau sekolah lanjutan. 
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1.5.3 PPKn  

Suatu studi atau prodi, bidang dalam suatu mata pelajaran sekolah yang 

mengajarkan tentang kewarganegaraan.  

1.5.4 Jiwa Nasionalisme  

Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang 

mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah serta kesamaan cita-cita 

dan tujuan, dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan 

adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada bab II ini akan di bahas hal-hal sebagai berikut : Kajian Teoritis dan 

Penelitian Terdahulu yang Relevan. 

2.1.  Kajian Teoretis 

Kajian Teoritis menurut Samsuri (2003), merupakan seperangkat konsep 

dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan 

sistematis mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antara variabel, 

dengan tujuan untuk menerangkan dan meramaikan fenomena. Adapun kajian 

teoretis dalam penelitian ini meliputi kajian teoretis mengenai Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan dan kajian teoretis mengenai Nasionalisme. 

2.1.1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Kajian teoritis mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

meliputi, Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Hakikat 

Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fungsi dan Tujuan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 

2.1.1.1  Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Secara istilah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia termuat di 

dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yang menetapkan  bahwa kurikulum pendidikan wajib memuat Pendidikan 

Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan bahasa. Selanjutnya dikemukakan 
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bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang memuat Pendidikan Pancasila, 

Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan terus di tingkatkan dan di 

kembangkan, ( Listyarti,2007). 

 Undang-undang tersebut sudah menjelaskan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,  

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan hal itu pula maka dapat di simpulkan 

bahwa pendidikan nasional juga di muat pada mata di Indonesia mengemban misi 

sebagai Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan bela negara. Dalam bagian 

penjelasan undang-undang di nyatakan bahwa Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di maksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia 

yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam  pasal 3 Undang-

Undang No. 20 tahun 2003 memuat Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 
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2.1.1.2 Hakikat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Menurut Suwanda (2016), di dalam kurikulum sekolah Proyek Perintis 

Sekolah Pembangunan (PPSP) 1973 ada mata pelajaran Pendidikan Kewargaan 

Negara (PKN) dan ada Pengetahuan Kewargaan Negara. Melalui kurikulum PPSP 

pada jenjang SD 8 tahun, di Tawangmangu Solo Jawa Tengah seperti Achmad 

Sanusi, Noeman Soemantri, Achmad Kosasih Djahiri, dan Dedih Suwardi berasal 

dari IKIP Bandung. Dan pada pengembangan kurikulum PPSP FKIP Bandung 

berperan sebagai anggota tim pengembang kurikulum tersebut. Dalam kurikulum 

SD 8 tahun PPSP diperkenalkan mata pelajaran dengan istilah Pendidikan 

Kewargaan Negara/Studi Sosial yang di dalamnya berisikan tentang materi ilmu 

pengetahuan sosial (IPS). Sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah 4 tahun, 

diberikan mata pelajaran Studi Sosial Terpadu dan mata pelajaran Pendidikan 

Kewargaan Negara (PKN) dan Civics dan Hukum khusus bagi yang mengambil 

jurusan sosial. Selama ini apabila dicermati ada dua wacana berbeda yang 

berkembang yang perlu mendapat penjelasan.Ada istilah kewarganegaraan dan 

kenegaraan.  

Soemantri dalam Suwanda (2016),  mengatakan bahwa istilah 

kewarganegaraan digunakan dalam perundangan mengenai status formal warga 

negara dalam suatu negara, seperti misalnya tentang perolehan status dan 

kehilangan status warga Negara Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang 

Undang No. 12 tahun 2011.Sementara istilah kewargaan Negara merupakan 

terjemahan dari istilah “Civics” yaitu merupakan mata pelajaran ilmu sosial yang 

bertujuan membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga Negara 

yang baik (good citizen).Warga Negara yang baik di sini dimaksudkan adalah 
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warga negara yang tahu (memiliki pengetahuan), mau (sikap), dan mampu 

(keterampilan) melaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara sehari-hari atau dengan kata lain warga Negara yang baik adalah warga 

Negara yang tahu, sadar dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai 

warga Negara. 

Menurut Suwanda (2016),  Sejak berlakunya Undang Undang RI No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti Undang 

Undang No. 2 tahun 1989, pasal 37 ayat (2) menetapkan kurikulum pada 

pendidikan dasar, pndidikan menengah dan pendidikan tinggi harus memuat 

pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Dengan demikian 

pendidikan Pancasila tidak lagi diberikan secara sendiri, namun berubah namanya 

menjadi pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya berisikan pendidikan 

nilai dan moral yang bersumber pada Pancasila. Adapun tujuan diberikannya 

Pendidikan kewarganegaraan adalah dimaksudkan untuk membentuk peserta 

didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini 

seiring dengan tujuan pendidikan sebagaimana yang tertuang di dalam Undang 

Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai 

pengganti Undang Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yakni untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan dan mewujudkan tujuan 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis 

dan bertanggung jawab. Secara substanstif pendidikan kewarganegaraan 

sebagaimana yang ada dalam undang undang SISDIKNAS dapat dipahami 

sebagai suatu mata pelajaran yang merupakan wahana pedagogis untuk 
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mengembangkan rasa atau intuisi kebangsaan dan cinta tanah air atau patriotisme 

serta nilai kebajikan demokratis yang seringkali menjadi persoalan dalam 

mencapai tujuan tersebut adalah di dalam merancang dan melaksanakan 

pembelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dapat 

mengembangkan nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang diharapkan. 

Uraian tersebut di atas dapat melihat cita-cita, konsep, nilai serta prinsip 

yang secara konseptual tersurat dan tersirat di dalam dokumen-dokumen resmi 

yang memuat pilar-pilar pendidikan nasional Indonesia terkait Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

2.1.1.3  Fungsi dan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  

Sekolah merupakan wahana bagi pengembangan dan pembentukan warga 

negara yang cerdas, demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karenanya 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara kurikuler harus dapat berfungsi 

menjadi wahana psikologis-pedagogis utama dalam mengembangkan dan 

membentuk warga negara yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan amanat yang 

diberikan oleh peraturan perundangan yang terkait dengannya, seperti halnya : 

2.1.1.3.1 Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 khususnya alinea ke-4 yang 

berbunyi : ” Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 

negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka 

disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-

Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 
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Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada 

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 

Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia ”. Dari situ sudah jelas menyatakan bahwa 

pembentukan pemerintahan negara Indonesia dimaksudkan untuk : 

“Mencerdaskan kehidupan bangsa”. 

2.1.1.3.2 Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 ditentukan bahwa : “Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, dan seterusnya ……” 

2.1.1.3.3 Pasal 4 menentukan bahwa pendidikan diselengggarakan secara : (1) 

demokratis dan berkeadilan, (2) sebagai satu kesatuan yang sistemik, 

(3) sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik, 

(4) memberikan keteladanan, membangun kemauan dan 

mengembangkan kreativitas, (5) dapat mengembangkan budaya 

membaca, menulis, dan berhitung bagi masyarakat, (6) dapat 

memberdayakan semua komponen masyarakat. 
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2.1.1.3.4 Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa :“kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah wajib memuat : pendidikan agama, pendidikan 

kewarganegaraan, bahasa, dan seterusnya …..” 

2.1.1.3.5 Pasal 38 menyatakan bahwa : “Kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah dikembangkan sesuai relevansinya oleh setiap kelompok 

atau setiap satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah 

koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen 

Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk 

pendidikan menengah”. 

2.1.1.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan: 

2.1.1.4.1 Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan : 

“Kurikulum Sekolah Dasar/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, 

SMA/MA/SMALB /Paket C, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat 

terdiri dari : 

 

1)  kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. 

2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. 3) 

kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) kelompok 

mata pelajaran estetika. 5) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga 

dan kesehatan.  
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2.1.1.4.2 Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa : 

“Setiap kelompok mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok 

mata pelajaran ikut mewarnai pemahaman dan/atau penghayatan peserta 

didik”. 

Uraian tersebut di atas nampak bahwa pendidikan kewarganegaraan 

diberikan dan dikembangkan sebagai pranata atau tatanan secara sosio-pedagogis 

yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kualitas pribadi peserta didik. Oleh 

karena itu sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat perlu di arahkan dan 

dikembangkan sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik 

sepanjang hayat. Pembelajaran yang dilakukan di sekolah juga harus mampu 

memberi ketauladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas 

peserta didik. Untuk itu proses pembelajaran yang dilakukan hendaknya 

berlangsung secara demokratis. Secara bertahap sekolah hendaknya menjadi 

komunitas yang memiliki budaya yang berintikan pengakuan dan penghormatan 

akan hak dan kewajiban serta adanya keharmonisan dalam menjalani hidup di 

dalam masyarakat yang tertib, adil dan beradab. Dalam kaitan itulah mata 

pelajaran PPKn harus berfungsi sebagai wahana yang ada di dalam kurikulum 

untuk mengembangkan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan 

bertanggung jawab.  

Suwanda (2016),  mengatakan Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk : 

a) Menambah pengetahuan atau wawasan peserta didik akan segala hal yang 

terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan 

benar melalui berbagai cara dan metode (aspek kognitif). 
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b) Membina dan membentuk sikap warganegara yang mau dan meyakini akan 

pengetahuan yang telah diperoleh. Dengan demikian, pengetahuan yang telah 

dipahami tersebut akan diyakini dan terinternalisasi dalam diri atau 

mempribadi dalam jiwa peserta didik, yang akan menjadi sikapnya dalam 

menanggapi persoalan-persoalan yang ada (aspek sikap). 

c) Melatih keterampilan kewarganegaraan kepada peserta didik untuk dapat 

menjadi warga negara yang terampil berdemokrasi. Hal ini dilakukan melalui 

atau dengan cara membiasakan atau membudayakan kepada peserta didik 

bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai serta norma yang berlaku dalam 

kehidupan sehari-hari aspek Psikomotor). 

Semua hal tersebut di atas nampaknya sejalan dengan tujuan pendidikan 

yang dicanangkan oleh UNESCO, yakni learning to know (aspek Pengetahuan), 

learning to be (aspek Afektif), learning to do and learning to life to gether (aspek 

keterampilan). Untuk itu semua maka PPKn dikembangkan agar mampu 

mengarahkan warga negara yang dinamis dalam rangka menghadapi tantangan di 

era global. Warga Negara yang diharapkan melalui PPKn adalah : (a) warga 

negara yang cerdas, (b) warga negara yang memiliki komitmen, serta (c) warga 

negara yang mampu melibatkan diri atau partisipatif dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia serta dalam pergaulan 

internasional, (Isep,2013). Di era global ini PPKn seyogyanya diarahkan lebih 

fungsional dan dapat membantu peserta didik dalam memecahkan persoalan serta 

mampu mengambil keputusan sendiri di dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.Untuk itu PPKn hendaknya disesuaikan dengan tuntutan 

dan perkembangan masyarakat. Maksudnya, PPKn hendaknya mampu sebagai 
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wahana yang dapat membentuk dan mengembangkan peserta didik menjadi warga 

negara yang memiliki kecerdasan untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. 

2.1.2. Nasionalisme  

2.1.2.1 Pengertian Dari Nasionalisme 

 Bentuk nasionalisme Indonesia tidak semuanya meniru dari nasionalisme 

yang ada di negara-negara barat. Tidak bisa dipungkiri bahwa nasionalisme 

Indonesia lahir sebagai alat gerakan perlawanan terhadap kolonialisme dan 

imperialisme. Akan tetapi pada dasarnya nasionalisme Indonesia terlahir karena 

adanya politik identitas serta solidaritas, yaitu sebuah rasa bahwa bangsa 

Indonesia pernah mempunyai peradaban yang besar. Seperti Kerajaan Sriwijaya 

dan Majapahit dari berbagai peninggalan yang berupa bangunan-bangunan 

misalnya candi sampai peninggalan nilai-nilai luhur yang pernah ada di 

Nusantara. “Nasionalisme di Indonesia merupakan suatu cara untuk “saringan 

ideologis” yang berbasis nilai-nilai luhur yang telah lama berkembang di 

Nusantara”, (Zusron,2015). 

 Pengertian nasionalisme menurut Kartodirdjo (1999), yaitu dalam bahasa 

Indonesia memiliki dua pengertian: 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. 

Untuk itu diperlukan semangat patriot dan perikemanusiaan yang tinggi serta 

demokratisasi dan kebebasan berfikir sehingga akan mampu menumbuhkan 

semangat persatuan dalam masyarakat pluralis. 
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 Menurut Wangsa, L.M.S. (2004), Nasionalisme di tempatkan pada posisi 

pertama bukan tanpa sebab. Sejak beberapa tahun terakhir ini Indonesia 

tampaknya mengalami beberapa jenis konflik sekaligus. Di beberapa daerah 

menguatnya semangat separatisme bersenjata mengingatkan kita pada 

pengalaman-pengalaman menyedihkan di masa lalu. Di beberapa daerah lainnya 

telah di saksikan bahwa maraknya semangat kesukuan dan fanatisme agama telah 

membawa korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Ketika saya 

korelasikan dengan skripsi saya tidak menutup kemungkinan kelak karena 

perekonomian yang buruk bisa jadi konflik bertambah dengan berpindahnya 

warga negara ke negara yang tingkat perekonimiannya mejamin dan lebih baik 

dari Republik Indonesia.  

Menurut Hara (2000), nasionalisme mencakup konteks yang lebih luas yaitu 

persamaan keanggotaan dan kewarganegaraan dari semua kelompok etnis dan 

budaya di dalam suatu bangsa. Dalam kerangka nasionalisme, juga diperlukan 

sebuah kebanggaan untuk menampilkan identitasnya sebagai suatu bangsa. 

Kebanggaan itu sendiri merupakan proses yang lahir karena dipelajari, di rasa dan 

bukan warisan yang turun temurun (keturunan) dari satu generasi kepada generasi 

berikutnya. 

Lahirnya nasionalisme di Indonesia selain disebabkan penderitaan panjang 

di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hukum dan politik, juga dipengaruhi oleh 

meningkatnya semangat serasa dan senasib bangsa-bangsa terjajah lainnya dalam 

meraih kemerdekaan, antara lain dari Filipina dan India. Sejarah terbentuknya 

nasionalisme di Indonesia disebabkan oleh adanya perasaan senasib 
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sepenanggungan yang merupakan suatu reaksi yang subyektif, dan kemudian 

kondisi obyektif secara geografis menemukan koneksitasnya (Rachmat, 1996). 

2.1.2.2 Bentuk - bentuk Nasionalisme 

Nasionalisme memiliki beberapa bentuk-bentuk menurut Listyarti (2007 :28) 

antara lain :  

2.1.2.2.1 Nasionalisme kewarganegaraan (nasionalisme sipil) adalah nasionalisme 

di mana negara memperoleh kebenaran politik dari partisipasi aktif 

rakyatnya. Keanggotaan suatu bangsa bersifat sukarela. Bentuk 

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

menjadi bahan tulisannya.  

2.1.2.2.2 Nasionalisme etnis atau etnonasionalisme adalah di mana negara 

memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah 

masyarakat. Keanggotaan suatu bangsa bersifat turun-temurun.  

2.1.2.2.3 Nasionalisme romatik adalah bentuk nasionalisme etnis dimana negara 

memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah dan 

merupakan ekspresi dari bangsa atau ras. Nasionalisme romantik 

menitik beratkan pada budaya etnis yang sesuai dengan idealisme 

romantik  

2.1.2.2.4 Nasionalisme budaya adalah nasionalisme di mana negara memperoleh 

kebenaran politik dari budaya bersama dan tidak bersifat turun-temurun 

seperti warna kulit  

2.1.2.2.5 Nasionalisme kenegaraan adalah merupakan variasi nasionalisme 

kewarganegaraan yang sering dikombinasikan dengan nasionalisme 

etnis . Dalam nasionalisme kenegaraan bangsa adalah suatu komunitas 
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yang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan 

negara.  

2.1.2.2.6 Nasionalisme agama adalah nasionalisme di mana negara memperoleh 

legitimasi politik dari persamaan agama. 

 

2.2  Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Pada subbab ini penulis akan memaparkan tinjauan penulis atas beberapa 

penelitian dan kajian ilmiah terdahulu serta beberapa konsep yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian ini.  Guna mendukung skripsi peneliti yang berjudul 

“Peranan Mata Pelajaran PPKn Dalam Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Pada 

Siswa Smpn 4 Nguling” maka peneliti melakukan tinjauan pustaka terhadap 

penelitian-penelitian terlebih dahulu yang memiliki kemiripan dengan tema 

peneliti.   

Penelitian terdahulu berjudul “Peran Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dalam Membentuk Sikap Nasionalisme Siswa SMP 

Muhammadiyah Purwokerto” oleh Elly Hasan Sadeli dan Banani Ma’mur. 

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan menanamkan pemahaman yang 

mendalam dan komitmen yang kuat terhadap prinsip dan semangat kebangsaan 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan 

Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia serta membina dan mengembangkan 

sikap nasionalisme dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Melihat kenyataan sekarang ini, ada kecenderungan masyarakat 

Indonesia khususnya generasi muda rasa nasionalisme dan cinta tanah airnya 

sudah mulai luntur bahkan terkikis dari dalam dirinya. Hal ini bisa dilihat dari 
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banyaknya remaja Indonesia yang lebih senang meniru gaya hidup orang barat 

dalam berbagai hal, lebih senang dan bangga menggunakan produk luar negeri 

daripada produk dalam negeri sendiri karena dianggap modern apabila 

menggunakan produk luar negeri. Tulisan ini memiliki tujuan yang pertama yaitu, 

Pendidikan kewarganegaraan yang difokuskan pada materi yang bermuatan nilai-

nilai nasionalisme, serta didukung oleh adanya aktivitas siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler secara langsung telah mengembangkan wawasan kebangsaan dan 

rasa nasionalisme pada diri siswa. Kedua, Keterbatasan sumber belajar, siswa 

yang kebanyakan masih pasif serta sarana dan prasarana yang kurang memadai, 

menjadikan pembentukkan nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran PKn 

menjadi kurang efektif. Ketiga, Pemilihan komponen pembelajaran bervariasi 

yang dilakukan guru PKn, didukung dengan kegiatan upacara bendera, pramuka, 

kompetisi olahraga serta acara kesenian daerah merupakan bentuk stimulus dalam 

membentuk sikap nasionalisme dalam diri siswa. Metode Penelitian yang 

digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, teknik pengumpulan 

data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi 

literatur. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto. 

Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah guru PKn, siswa dan kepala 

sekolah. 

Penelitian saya garis besarnya adalah sebagaian menyinggung tentang 

adanya TKI yang sudah enak di negara warga Nguling mengais rezeki dan tidak 

mau kembali kenegara kesatuan Republik Indonesia dan berpindah 

kewarganegaraan tempat ia bekerja. Mata pelajaran PPKn adalah ujung tombak 

cara bangsa untuk mengajari seseorang dan menumbuhkan jiwa seseorang untuk 



23 
 

cinta tanah air atau nasionalisme. Ketika kita menela’ah kembali tentang 

nasionalisme di negara kita Indonesia banyak jiwa yang sudah luntur 

nasionalismenya  bahkan ada juga yang sudah meninggalkan tanah air untuk 

kemakmuran dirinya sendiri. Hal ini bisa dilihat di daerah Nguling Kabupaten 

Pasuruan, di sana ada banyak yang mengais rezeki di Negeri orang. Meskipun 

tidak banyak yang menetap menjadi orang sana (tempat negara dia bekerja) dan 

banyak yang hanya bekerja menjadi TKI dan meninggalkan ibu pertiwi, tetapi 

cara seperti ini membuat generasi penerus banyak yang bercita-cita keluar negeri 

untuk bekerja.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab III ini akan di bahas hal-hal sebagai berikut : Pendekatan dan 

Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek penelitian, Prosedur 

Penelitian, Intrumen Penelitian, Data dan Sumber Data, Variabel Penelitan, 

Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analis Data dan Keabsahan Data. 

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

 Pada penelitian tentang peranan mata pelajaran PPKn dalam 

menumbuhkan jiwa nasionalisme pada siswa SMPN 4 Nguling Kabupaten 

Pasuruan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis yang saya gunakan yakni 

deskriptif kualitatif. 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini di lakukan di SMPN 4 Nguling Kabupaten Pasuruan. Peneliti 

memilih SMPN 4 Nguling dikarenakan ada suatu ironi disana sedang terjadi 

meredupnya nasionalisme dan cukup strategis dalam melakukan sebuah 

penelitian. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti di SMPN 4 

Nguling Kabupaten Pasuruan.  

Waktu penelitian adalah waktu penelitian ini di laksanakan mulai dari 

penyusunan proposal penelitian, permohonan izin hingga selesai penulisan 

laporan penelitian. Proses penyelesaian penelitian ini dilaksanakan selama 2 

bulan. Di mulai pada bulan Mei 2018 dan selesai pada bulan Juni 2018. 
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3.3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini merupakan informan yang berkaitan langsung dengan 

penelitian. Subjek penelitian diantaranya : (1) Kepala sekolah SMPN 4 Nguling 

Kabupaten Pasuruan, (2) Guru PPKn, (3) Siswa SMPN 4 Nguling.  

3.4. Prosedur Penelitian  

 Penelitian ini mendeskripsikan tentang upaya peningkatan atau 

penumbuhan nasionalisme di SMPN 4 Nguling Kab. Pasuruan. Dengan demikian, 

untuk mencapai tujuan tersebut di gunakan metode deskriptif kualitatif. Bogdan 

dan taylor dalam Meleong (2010), menyatakan metode kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Margono (2010), 

mengemukakan penelitian kualitatif lebih menekankan  segi proses dari pada 

hasil. Data yang di peroleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak di tuangkan 

dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melaikan tetap dalam bentuk kualitatif 

yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka dan frekuensi. Penelitian 

menggunakan metode kualitatif artinya metode yang dilakukan dengan maksud 

memuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, (Sugiono,2009). 

Meski demikian, kerja penelitian mestilah merancang langkah-langkah 

kegiatan penelitian. Paling tidak terdapat tiga tahap utama dalam penelitian 

kualitatif yaitu: 

3.4.1. Tahap deskripsi atau tahap orientasi. Pada tahap ini, peneliti 

mendeskripsikan apa  yang dilihat, didengar dan dirasakan. Peneliti baru 

mendata sepintas tentang informasi yang diperolehnya. 
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3.4.2. Tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang 

diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. 

3.4.3 Tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah 

ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara 

mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang 

dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu 

pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru. 

Secara spesifik, ketiga tahap di atas dapat djabarkan dalam tujuh langkah 

penelitian kualitatif yaitu: identifikasi masalah, pembatasan masalah, penetapan 

fokus masalah, pelaksanaan penelitian, pengolahan dan pemaknaan data, 

pemunculan teori, dan pelaporan hasil penelitian. 

Langkah pertama: mengidentifikasi masalah.  

Langkah kedua: pembatasan masalah yang dalam penelitian kualitatif sering 

disebut fokus penelitian.  

Langkah ketiga: penetapan fokus penelitian.  

Langkah keempat: pengumpulan data.  

Langkah kelima: pengolahan dan pemaknaan data.  

Langkah keenam: pemunculan teori.  

Langkah ketujuh: pelaporan hasil penelitian.  

3.5. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah human instrument yakni 

alat penelitian menggunakan peneliti sendiri, selanjutnya setelah fokus penelitian 

menjadi jelas, diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan 

data yang telah ditemukan melalui wawancara dan alat bantu yang digunakan 

https://link.safelinkconverter.com/?id=aHR0cDovL21lbWJ1bWlrYW4tcGVuZGlkaWthbi5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxNC8wOS9wZW5lbGl0aWFuLXNlYmFnYWkta2VnaWF0YW4taWxtaWFoLmh0bWw=&c=0&user=66324
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dalam proses wawancara adalah handycam sebagai alat perekam gambar, 

pedoman wawancara dan kamera untuk dokumentasi. 

3.6. Data dan Sumber Data  

Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh 

dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas 

mengenai fokus penelitian yang diteliti, yaitu peranan mata pelajaran PPKn dalam 

menumbuhkan jiwa nasionalisme pada siswa SMPN 4 Nguling Kabupaten 

Pasuruan. Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap 

data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan. 

Sumber data dalam penelitian ini, peneliti akan mengeksplorasikan jenis 

data kualitatif yang berkaitan dengan masing-masing fokus penelitian yang 

sedang diamati. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan 

sekunder. Sumber data adalah para informan yang memberikan informasi yang 

dibutuhkan peneliti. 

3.6.1. Data Primer 

Kata-kata dan tindakan dari orang yang diwawancarai atau yang diamati 

merupakan sumber data utama dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini diambil 

dari data tertulis, rekaman, atau pengambilan foto. Pencatatan sumber data ini 

melalui wawancara dan pengamatan serta merupakan hasil gabungan dari melihat, 

mendengarkan dan bertanya kepada Kepala Sekolah, Guru PPKn, Siswa SMPN 4 

Nguling. Jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan pada subjek penelitian dicatat 

sebagai data utama ditambah dengan hasil pengamatan dari tindakan subjek 

penelitian di SMPN 4 Nguling Kabupaten Pasuruan.  
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3.6.2  Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak yang tidak 

berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan SMPN 4 Nguling 

Kabupaten Pasuruan. 

3.7. Variabel Penelitian 

Variabel kualitatif dapat di bedakan menjadi variable kualitatif yang tidak 

bisa di kuantifikasikan. Nilai valiabel kualitatif tidak dapat di nyatakan ke dalam 

bentuk angka, tetapi ke dalam bentuk kategori  (yang bersifat exhaustive, artinya 

semua unsur dari variabel itu harus dapat masuk ke dalam satu kategori yang 

mutually exclusive). Jadi, satu unsur variabel hanya bisa dimasukkan ke dalam 

salah satu kategori : kawin dan belum kawin, cerai dan janda atau duda. Nah, di 

mana dalam penelitian ini juga menggunakan variabel kualitatif yaitu 

nasionalisme dan tidak nasionalisme (mutually exclusive). 

3.8. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data yang utama adalah dengan cara wawancara 

mendalam yang dibantu dengan pedoman wawancara, serta observasi secara 

langsung. Pengumpulan data yang dilakukan di lapangan yaitu mencari informan 

Kepala Sekolah, Guru PPKn, Siswa SMPN 4 Nguling, kemudian mewawancarai 

informan satu persatu secara mendalam menganai interaksi sosial dan 

kepercayaan masyarakat yang dibantu dengan pedoman wawancara yang 

berisikan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan dan tidak lupa peneliti 

mengambil dokumentasi seperti foto dan merekam suara informan untuk 
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dokumentasi. Pengumpulan informasi yang kurang akan dilakukan ulang sampai 

mendapat kejelasan. 

3.8.1. Observasi  

Metode observasi yaitu “cara pengumpulan data yang dilakukan secara 

sistematis dan sengaja, diawali dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan 

atas gejala yang sudah diteliti dengan melibatkan diri dalam latar yang sedang 

diteliti”. 

Penelitian menggunakan metode observasi untuk mengetahui secara 

langsung apa yang terdapat di lapangan tentang bagaimana peranan mata 

pelajaran PPKn dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme pada siswa SMPN 4 

Nguling Kabupaten Pasuruan. 

3.8.2. Wawancara 

Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan 

tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan langsung 

dari seseorang atau informan. Sesuai dengan rencana yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, maka pedoman wawancara tidak 

terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang 

diwawancarai. Dengan wawancara ini kreativitas pewawancara sangat diperlukan. 

Hasil wawancara banyak bergantung pada pewawancara. 

Pewawancara bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan mata 

pelajaran PPKn dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme pada siswa SMPN 4 

Nguling Kabupaten Pasuruan dan hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

Data ini diperoleh dari kepala sekolah, guru PPKn, siswa SMPN 4 Nguling 

Kabupaten Pasuruan. 
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3.8.3. Dokumentasi  

“Metode dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen, dan 

rekaman seperti surat kabar, buku harian, naskah pribadi, foto-foto, catatan kasus, 

dan lain sebagainya”.Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan 

data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian. 

3.9. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisa data pada penelitian ini, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, serta setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. 

Pada saat melaksanakaan wawancara analisis terhadap jawaban dari informan 

yang diwawancarai, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari 

informan yang kurang memuaskan maka peneliti akan melanjutkan/ mengajukan 

pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang lebih jelas dan mendalam dan 

dianggap kredibel. 

Berdasarkan teori maka teknik analisa data yang peneliti lakukan adalah 

menganalisa jawaban informan yang kurang untuk memperkuat penelitian, maka 

peneliti mencari jawaban yang benar-benar dapat dipercaya untuk penyusunan 

laporan skripsi. 

3.9.1. Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data merupakan pengumpulan semua data secara objektif 

dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara di lapangan, yaitu mencatat data 

yang diperlukan terhadap berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta 

melakukan pencatatan di lapangan. 
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3.9.2. Reduksi Data 

 Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 

dapat diambil. Cara reduksi data :  

3.9.2.1 Seleksi ketat atas data  

3.9.2.2 Ringkasan atau uraian singkat  

3.9.2.3 Menggolongkan dalam uraian lebih luas 

3.9.3. Penyajian Data  

 Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi di susun, 

sehingga memberi kemungkinan dengan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakkan. 

3.9.4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data 

 Penarikkan kesimpulan atau verifikasi data dilakukan peneliti secara terus-

menerus selama berada di lapangan. Kemudian kesimpulan dilakukan pada saat 

mengolah dan menganalisis data dengan cara : 

3.9.4.1 Memikirkan ulanng selama penulisan. 

3.9.4.2 Tinjauan ulang catatan dilapangan. Tinjauan kembali dan tukar 

pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesempatan 

intersubyektif. 

3.9.4.3 Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dari 

seperangkat data yang lain.  
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Keempat (pengumpulan data), (reduksi data), (penyajian data), (verifikasi data) 

komponen tersebut saling interaktif, yaitu saling mempengaruhi dan terkait satu 

sama lain. 

3.10. Keabsahan Data  

 Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa 

hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian 

kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi 

mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa 

kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang credible akan mempengaruhi 

hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara menentukan 

keabsahan data, yaitu:  

3.10.1 Credibility yakni apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima 

atau dipercaya. Untuk dapat diterima atau dipercaya maka menggunakan 

triangulasi sumber, teknik dan teori. Triangulasi sumber yaitu diperoleh 

melalui beberapa sumber atau informan pada penelitian ini yaitu dari 

masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan petugas kesehatan. Triangulasi 

teknik yaitu peneliti melakukan pengecekan dengan wawancara pada 

informan sehingga ditemukan suatu kepastian datanya, pengulangan 

dilakukan untuk mendapatkan data yang mendukung penyusunan laporan. 

Triangulasi teori yaitu melakukan analisis dengan membandingkan teori 

dengan data yang diperoleh. 

3.10.2 Dependability yakni data yang telah didapat telah sesuai dengan yang 

diharapkan, sehingga peneliti dapat melanjutkan dalam proses 

penyusunan laporan dengan pembimbing skripsi. 
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3.10.3 Confirmability yakni data yang didapat di lapangan dikumpulkan dan 

dicantumkan dalam laporan skripsi sesuai dengan fakta di lapangan. 

3.10.4 Transferability yakni hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi 

yang lain jika dalam penelitian lain terdapat kesamaan, sehingga 

mempermudah dan memperluas pembahasan permasalahan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab IV ini akan di bahas hal-hal sebagai berikut Hasil Penelitian dan 

Pembahasan. 

4.1. HASIL PENELITIAN 

Bagian ini merupakan tahapan reduksi data, yaitu proses memfokuskan dan 

mengabstraksikan data menjadi informasi yang bermakna. Adapun hasil 

penelitian ini meliputi, Gambaran Umum SMPN 4 Nguling, Hasil Observasi, 

Hasil Wawancara Dengan Informan. 

4.1.1. GAMBARAN UMUM SMPN 4 NGULING 

 

 
Gambar 4.1. SMPN 4 Nguling Pasuruan 

 

SMPN 4 Nguling merupakan sekolah negeri yang dikepalai oleh Ibu Dra, 

Weni Catur Priyanti, M.Pd dengan akreditasi A memiliki 6 kelas mengajar dengan 

jumlah siswa sebanyak 163 orang dan jumlah guru sebanyak 15 orang. Untuk 

merealisasikan fungsi sekolah terdapat 41 mata pelajaran dan 3 ekstrakulikuler 

salah satunya mata pelajaran PPKn. Mata pelajaran PPKn diampu oleh Bapak 

Gatot Harianto yang juga merangkap sebagai Wakil Kepala Sekolah. SMPN 4 
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Nguling berlokasi di Kelurahan Watuprapat, Kecamatan Nguling, Kabupaten 

Pasuruan.  

Memiliki lokasi yang dekat dengan pesisir menjadikan SMPN 4 Nguling 

memiliki wali murid yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Ketidakpastian 

cuaca dan rendahnya keahlian dan pendidikan mempengaruhi mereka untuk 

beralih profesi penjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. 

4.1.2 HASIL OBSERVASI 

Observasi dilakukan di SMPN 4 Nguling Kabupaten Pasuruan. Penulis 

melakukan observasi di SMPN 4 Nguling karena sekolah tersebut memiliki siswa 

yang berlatar belakang masyarakatnya dan orang tua berprofesi sebagai TKI dan 

nelayan. Dilema yang terjadi pada siswa di daerah SMPN 4 Nguling adalah 

memiliki cita-cita sebagai TKI, tidak masalah ketika seseorang ingin mengais 

rezeki di negeri orang tetapi tetapkan lah identitas warga kewarganegaraan nya 

sebagai warga negara Indonesia. Para siswa ketika di tanya tentang keinginan nya 

bekerja di luar negeri mereka sangat antusias. Bahkan ada yang bilang mau 

tinggal dan berkewarganegaraan di sana asal di bayar mahal dan halal. Berikut ini 

identitas dari SMPN 4 Nguling kabupaten pasuruan. 
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Tabel 4.1. Identitas Sekolah 

1. Nama Sekolah SMP Negeri 4 Nguling 

2. NSS/NDS 201051921125 

3. Propinsi Jawa Timur 

4. Kecamatan Nguling 

5. Kelurahan Watuprapat 

6. Alamat Desa Watuprapat Nguling 

7. Kode Pos 67185 

8. Telepon 085790881666 

9. Daerah Kabupaten  

10. Status Sekolah Negeri 

11. Akreditasi A 

12. Jenjang Sekolah Menengah Pertama 

13. Tanggal SK izin operasional 1910-01-01 

14. Tahun Berdiri 1977 

15. Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Pagi 

16. Bangunan Sekolah Milik Negara 

17. SK Pendirian Sekolah 421.3/871/HK/424.022/2008 

18. Tanggal SK Pendirian  2008-06-23 

19. Status Kepemilikkan  Pemerintah Daerah  

20. Luas Tanah Milik  7768 

(Sumber : Data Primer diolah, 2018) 

Peneliti melanjutkan untuk mencari fakta mengenai peranan mata pelajaran 

PPKn dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme di SMPN 4 Nguling. Dalam 

mendukung informasi agar tepat sasaran, penelitian ini terjun langsung ke 

lapangan dengan cara mengajar mata pelajaran PPKn dan mengajukan pertanyaan 

di kelas. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Proses belajar mengajar di SMPN 4 Nguling 
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 Pada penelitian ini peneliti memposisikan diri sebagai guru yang mengajar 

mata pelajaran PPKn yang diawasi langsung oleh Bapak Gatot Harianto selaku 

Wakil Kepala Sekolah SMPN 4 Nguling dan guru mata pelajaran PPKn di SMPN 

4 Nguling. Sembari mengajar peneliti memberikan tanya jawab dengan murid. 

Observasi ini berlangsung selama 2 jam mata pelajaran PPKn. 

4.1.3 HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 

SMPN 4 Nguling merupakan salah satu sekolah yang berlokasi di 

Kelurahan Watuprapat, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Sekolah ini 

bertugas memberikan pendidikan pada jenjang menengah pertama di Kabupaten 

Pasuruan. Narasumber yang pertama yaitu Kepala Sekolah SMPN 4 Nguling yaitu 

Ibu Dra, Weni Catur Priyanti, M.Pd. 

Nasionalisme merupakan perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsa 

dan negaranya yang sangat tinggi. Nasionalisme sendiri berasal dari kata 

“Nasional” dan “isme” yang berarti paham kebangsaan yang memiliki makna 

kesadaran dan cinta tanah air. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala 

Sekolah SMPN 4 Nguling yaitu Ibu Weni Catur diketahui bahwa mayoritas wali 

murid memiliki profesi 50 persen TKI di luar negeri, 40 persen nelayan dan 

sisanya 10 persen bisnis, kerja serabutan, dan lain-lain . Beberapa murid memiliki 

cita-cita untuk menjadi TKI di luar negeri atau nelayan seperti orang tua mereka. 

Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tinggal murid. Untuk itu 

sekolah berusaha untuk memberikan arahan atau bimbingan bagi siswa agar 

memiliki cita-cita tinggi melalui pendidikan karakter yang di sisipkan dalam 

kegiatan belajar mengajar setiap hari. Selain itu penanaman nasionalisme secara 

rutin dilakukan seminggu dua kali diantaranya pada mata pelajaran PPKn dan 
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pada saat upacara bendera. Namun, kultur atau budaya dan peran lingkungan 

tempat anak didik atau murid tinggal memberikan efek yang lebih besar sehingga 

anak didik atau murid masih cenderung memiliki cita-cita sebagai TKI. 

 

Peneliti menanyakan kepada informan/Kepala Sekolah mengenai apa saja 

yang di lakukan sekolah untuk meningkatkan nasionalisme siswa yang kemudian 

informan mengatakan bahwa,  

“Menurut saya cara untuk meningkatkan nasionalisme yaitu dengan 

melakukan upacara bendera secara rutin setiap hari senin, memperingati 

hari besar nasional dan memasang atribut nasional di kelas-kelas salah 

satu contohnya adalah memajang foto pahlawan-pahlawan”. (W/KS).  

 

 

Kemudian peneliti menanyakan kembali tentang kendala apa saja dalam 

pengupayaan peningkatan nasionalisme, 

“Kendalanya yaitu salah satunya kesadaran siswa untuk upacara yang dinilai 

masih kurang, siswa harus diperintah terlebih dahulu dan kurang 

memperhatikan isi amanat upacara dan bercanda saat lagu nasional di 

kumandangkan”. (W/KS). 

 

Melanjutkan pertanyaan, peneliti menanyakan seberapa penting arti nasionalisme 

bagi siswa yang kemudian dijawab oleh informan, 

“Saya mengartikan nasionalisme adalah loyalitas terhadap bangsa dan 

negara, dan merasa bangga atas identitas tersebut. Hal tersebut begitu 

penting bagi siswa, sebagai generasi penerus bangsa karena dengan adanya 

rasa nasionalisme mereka akan terus semangat berkarya atas nama bangsa 

Indonesia. Dengan begitu keutuhan bangsa Indonesia akan terjaga” (W/KS). 
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Gambar 4.4. Proses wawancara dengan 

Kepala Sekolah Ibu Dra, Weni Catur Priyanti, M.Pd 

 

Narasumber yang kedua yaitu Wakil Kepala Sekolah SMPN 4 Nguling 

sekaligus guru mata pelajaran PPKn yaitu Bapak Gatot Harianto dengan NIP. 

196607171992021001 Bapak Gatot Harianto ditugaskan menjadi Wakil Kepala 

Sekolah SMPN 4 Nguling sejak 23 Juli 2013. Sebagai Wakil Kepala Sekolah 

yang juga merupakan guru PPKn Bapak Gatot Harianto mengemban misi dari 

mata pelajaran PPKn yaitu menuntun murid dalam  perkembangan masyarakat 

dan kehidupan bernegara. Warga negara yang baik adalah warga negara yang 

mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai warga 

negara. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut biasanya terumuskan dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara dan akan 

terlaksana apabila peserta didik memiliki rasa nasionalisme terhadap bangsa 

Indonesia. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gatot Harianto diperoleh data 

bahwa mayoritas wali murid memiliki profesi sebagai TKI di luar negeri dan 

nelayan. Beberapa murid memiliki cita-cita untuk menjadi TKI di luar negeri atau 

nelayan seperti orang tua mereka. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

tempat tinggal murid. Untuk itu sekolah berusaha untuk memberikan arahan atau 
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bimbingan bagi siswa agar memiliki cita-cita tinggi melalui pendidikan karakter 

yang disisipkan dalam kegiatan belajar mengajar setiap hari. Selain itu penanaman 

nasionalisme secara rutin dilakukan seminggu dua kali diantaranya pada mata 

pelajaran PPKn dan pada saat upacara bendera. Namun, kultur atau budaya dan 

lingkungan tempat anak didik atau murid tinggal memberikan efek yang lebih 

besar sehingga anak didik atau murid masih cenderung memiliki cita-cita sebagai 

TKI.  

“Bagaimana tidak, bahkan ada masyarakat di daerah sini sudah sukses dia 

tidak mau balik ke Indonesia dan menetap di Arab” (W/KS). 

 

Kemudian peneliti menanyakan keberadaan keluarga TKI, kepada informan. 

 

 “Istri nya juga di bawah ke sana mas dan intinya yang penting gampang 

cari uang di sana ya kenapa tidak” tambah pak Gatot dengan logat ke-

maduraan khas kabupaten Pasuruan sembari tersenyum. (W/KS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Wawancara dengan Bapak Gatot Harianto 
 

Narasumber yang ketiga yaitu murid SMPN 4 Nguling yang dalam hal ini 

berjumlah 5 orang yang duduk pada kelas 8 yaitu Jarjis, Samana, Achmad Afandi, 

Achmad Dhani, dan Alip. Berdasarkan profesi orang tua 3 dari 5 orang anak 
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memiliki orang tua yang berprofesi sebagai tenaga kerja asing sedangkan 2 

sisanya bekerja sebagai nelayan. 

 

Gambar 4.6. Bersama siswa SMPN 4 Nguling 
 

 

 

 

Tabel 4.2 

Nasionalisme Murid SMPN 4 Nguling 

NO PERTANYAAN 
HASIL WAWANCARA 

YA TIDAK 

1 
Apakah kalian mencintai Indonesia 

sebagai negara kalian ? 
5 0 

2 

Apakah anda senang jika mendapatkan 

kesempatan untuk bekerja di luar 

negeri ? 

5 0 

3 

Jika Suatu perusahaan luar negeri 

berani membayar anda mahal, tetapi 

memiliki syarat untuk tinggal dan 

menetap disana, apakah anda bersedia? 

3 2 

(Sumber : Data Primer diolah, 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dari 5 orang murid 

seluruhnya mengaku mencintai Indonesia sebagai negaranya. Selanjutnya dari 5 

orang murid seluruhnya mengaku senang jika mendapatkan pekerjaan di luar 
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negeri, namun hanya 3 dari 5 orang yang menyatakan mau menetap di luar negeri 

sedangkan 2 sisanya mengatakan sebaliknya. Hal ini dikarenakan 2 orang murid 

tidak ingin meninggalkan atau jauh dari keluarga. 

 

Gambar 4.6. pembelajaran nasionalisme kepada siswa  

 

4.2.PEMBAHASAN 

Pada bagian ini berisikan Peranan mata pelajaran PPKn dalam 

menumbuhkan jiwa nasionalisme siswa SMPN 4 Nguling dan strategi 

pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme siswa di SMPN 4 

Nguling. 

4.2.1.Peranan mata pelajaran PPKn dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme 

siswa SMPN 4 Nguling 
 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap murid SMPN 4 Nguling diketahui 

bahwa dari 5 orang murid seluruhnya mengaku mencintai Indonesia sebagai 

negaranya. Selanjutnya dari 5 orang murid seluruhnya mengaku senang jika 

mendapatkan pekerjaan di luar negeri, namun hanya 3 dari 5 orang yang 
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menyatakan mau menetap di luar negeri sedangkan 2 sisanya mengatakan 

sebaliknya. Hal ini dikarenakan 2 orang murid tidak ingin meninggalkan atau jauh 

dari keluarga. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu 

mata pelajaran wajib bagi siswa baik pada tingkat sekolah dasar maupun tingkat 

menengah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Menengah 

dan Dasar, PPKn merupakan mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 

dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan 

status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

ber negara, serta peningkatan kualitas diri nya sebagai manusia. Sehingga sesuai 

dengan misi PPKn yaitu sebagai tuntutan dalam  perkembangan masyarakat dan 

kehidupan bernegara yang demikian maju dengan segala tantangannya,  

Pendidikan Kewarganegaraan pada masa sekarang ini memiliki misi yaitu, 

a) PPKn sebagai Pendidikan Nilai 

b) PPKn sebagai Pendidikan Multikultural 

c) PPKn sebagai Pendidikan Nasionalisme 

d) PPKn sebagai Pendidikan Hukum 

e) PPKn sebagai Pendidikan Resolusi Konflik. 

f) PPKn sebagai Pendidikan Politik. 

Sebagaimana misi yang telah disebutkan di atas jika disederhanakan maka 

fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk atau 

mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik. Warga negara 

yang baik adalah warga negara yang mengetahui dan memahami hak-hak dan 
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kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Hak-hak dan kewajiban-

kewajiban tersebut biasanya terumuskan dalam berbagai peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh negara dan akan terlaksana apabila peserta didik 

memiliki rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. 

Nasionalisme apabila ditinjau dari segi Pendidikan Kewarganegaraan 

sendiri memiliki 4 indikator yaitu, 

4.2.1.1 Pengakuan dan penghargaan terhadap identitas bangsa Indonesia, seperti 

Bendera Merah Putih, Pancasila, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan 

Budaya. 

4.2.1.2  Penerimaan akan kehidupan , seperti bhineka tidak mementingkan 

golongan. 

4.2.1.3 Cinta tanah air, seperti bangga memakai produk dalam negeri. 

4.2.1.4 Rela berkorban untuk bangsa dan negaranya untuk mengamalkan 

Pancasila dan UUD 1945. 

Pada murid SMPN 4 Nguling memenuhi indikator Nasionalisme yang pertama 

yaitu Pengakuan dan penghargaan terhadap identitas bangsa Indonesia sehingga 

dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran PPKn memiliki peran yang baik  dalam 

menumbuhkan jiwa nasionalisme di SMPN 4 Nguling namun dipengaruhi oleh 

faktor psikologis yaitu motivasi dari orang tua yang bekerja sebagai TKI dan 

kebutuhan sebagai makhluk hidup dan kebudayaan yaitu faktor sosial, materi, 

pendidikan yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki 

keahlian sehingga memutuskan menjadi TKI di luar negeri dan membudaya. 
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4.2.2. Strategi pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme 

siswa di SMPN 4 Nguling  

Berdasarkan hasil wawancara terhadap murid SMPN 4 Nguling diketahui 

bahwa dari 5 orang murid seluruhnya mengaku mencintai Indonesia sebagai 

negaranya. Selanjutnya dari 5 orang murid seluruhnya mengaku senang jika 

mendapatkan pekerjaan di luar negeri, namun hanya 3 dari 5 orang yang 

menyatakan mau menetap di luar negeri sedangkan 2 sisanya mengatakan 

sebaliknya. Hal ini dikarenakan 2 orang murid tidak ingin meninggalkan atau jauh 

dari keluarga. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Menengah dan Dasar mengatur mengenai 

ketentuan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan 

salah satu mata pelajaran wajib bagi siswa baik pada tingkat sekolah dasar 

maupun tingkat menengah sehingga PPKn merupakan mata pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan 

wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas diri sebagai 

manusia. Strategi pembelajaran yang sudah ada dirasa belum efektif sehingga 

diperlukan tambahan dan pembaharuan guna menarik minat murid sehingga tidak 

di pengaruhi oleh faktor psikologi dan kebudayaan. Untuk itu diperlukan 

tambahan strategi pembelajaran dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme di SMPN 

4 Nguling yaitu setiap jam istirahat ada pemutaran lagu-lagu nasional dan daerah, 

dan pemakaian baju adat nusantara setiap satu bulan sekali dan memberikan 

edukasi interaktif baik pada jam belajar maupun diluar jam mengajar mengenai 

pentingnya nasionalisme. Memperjelas dan lebih di tanamkan lagi tentang apa itu 
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bela negara karena selain bab nasionalisme di kelas VIII tidak ada maka untuk bab 

bela negara adalah satu-satunya bab yang menerangkan dan masuk dalam ilmu 

cinta tanah air jadi untuk bab bela negara di jabarkan. Mengingat salah satu ujung 

tombak dalam sekolahan adalah melalui pengenalan cinta kepada Indonesia atau 

cinta tanah air adalah melalui belajar PPKn dan untuk kelas VIII adalah bela 

negara itu sendiri.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab IV ini akan di bahas hal-hal sebagai berikut : Kesimpulan dan 

Saran. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti mengenai peranan mata 

pelajaran PPKn dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme di SMPN 4 Nguling 

disimpulkan bahwa : 

5.1.1 Mata pelajaran PPKn telah memiliki peranan dalam menumbuhkan jiwa 

nasionalisme di SMPN 4 Nguling namun belum maksimal karena 

dipengaruhi oleh faktor psikologis yaitu motivasi dari orang tua yang 

bekerja sebagai TKI dan kebutuhan sebagai makhluk hidup dan kebudayaan 

yaitu faktor sosial, lingkungan, pendidikan yang rata-rata memiliki tingkat 

pendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian sehingga memutuskan 

menjadi TKI di luar negeri dan membudaya. 

5.1.2 Strategi dalam menyikapi nasionalisme dalam jiwa siswa seperti melakukan 

upacara bendera rutin setiap hari senin,  memperingati hari besar nasional 

dan memasang atribut nasional di kelas-kelas contoh foto-foto pahlawan, 

pembelajaran yang sudah ada seperti ini masih belum efektif untuk 

menumbuhkan jiwa nasionalisme karena masih dipengaruhi oleh dua faktor 

yaitu faktor psikologis, peran lingkungan dan faktor kebudayaan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti mengenai peranan mata 

pelajaran PPKn dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme di SMPN 4 Nguling 

peneliti memberikan saran : 

5.2.1 Bagi Guru SMPN 4 Nguling, untuk memberikan strategi pembelajaran 

baru bagi siswa agar peranan mata pelajaran PPKn di SMPN 4 Nguling 

lebih efektif sehingga dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme bagi siswa 

SMPN 4 Nguling. 

5.2.2 Bagi Siswa SMPN 4 Nguling, untuk lebih aktif meningkatkan skills dan 

wawasan sehingga dapat membangun dan mencintai Indonesia 
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