
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan 

bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. 

Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta 

yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. 

Nasionalisme Indonesia mulai tumbuh sekitar abad ke-20 yang disebabkan oleh 

pengaruh dari dalam (internal) dan juga dari luar (external). Menurut Suwarno 

(2011: 55-56) pengaruh dari dalam berupa kenangan kejayaan masa lalu, 

penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat kolonialisme, serta munculnya para 

cendekiawan. Pengaruh dari luar salah satunya adalah peperangan yang terjadi 

antara Jepang dengan Rusia (1904-1905) di Selat Tsusyima yang dimenangkan 

oleh pihak jepang. 

Pada jaman sekarang sudah banyak anak muda yang nantinya akan 

memimpin bangsa kita yang tercinta ini tanpa memiliki rasa nasionalisme pada 

diri mereka. Pendidikan merupakan aspek penting bagi perkembangan sumber 

daya manusia, sebab pendidikan merupakan wahana atau salah satu instrumen 

yang digunakan bukan saja untuk menambah rasa nasionalisme dan membebaskan 

manusia dari keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. 

Pendidikan diyakini mampu menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk 

mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru sehingga dapat diperoleh 

manusia produktif. 
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Oleh karena itu, pendidikan harus melakukan suatu pembaharuan dan 

perbaikan di dalam sistem atau aspek materi agar mampu menjadi formulasi 

pendidikan yang tepat dengan proses dan output yang berkualitas karena 

pendidikan merupakan tonggak keberhasilan suatu bangsa. Sikap nasionalisme 

dapat tumbuh jika ada kesadaran dari individu masing-masing. Kesadaran itu tidak 

akan muncul jika tidak ada faktor dari luar yang mendukungnya. Rasa nasionalisme 

harus ditanamkan sedini mungkin kepada setiap warga negara karena rasa 

nasionalisme sangatlah penting dan kunci terciptanya masyarakat yang harmonis dan 

guyub rukun antar individu. 

Suatu bangsa yang besar tidak pernah terlepas dari sumber daya manusia 

yang berkualitas. Sedangkan sumber daya manusia yang unggul tidak mungkin 

pernah ada tanpa adanya pendidikan yang memadai. Segala sarana dan prasarana 

pendidikan pun hendaknya disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga 

pendidikan yang ada mampu mengimbangi kemajuan zaman yang kian 

meningkat. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia (SDM) 

berkualitas merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. 

Pendidikan adalah kunci sukses terbentuknya sebuah negara yang besar dan tidak 

tertinggal dari modernisasi yang terus berkembang dengan cepatnya. 

Terbentuknya individu yang nasionalis haruslah ditata sedini mungkin. 

Setiap jenjang sekolah haruslah menanamkan rasa nasionalisme kepada siswa-

siswinya. Dalam kehidupan manusia pendidikan mempunyai peranan penting 

karena melalui pendidikan diharapkan dapat ditumbuhkan manusia Indonesia 

yang berkualitas, dalam hal ini generasi muda merupakan sosok individu yang 

sangat berkompeten dalam menentukan maju mundurnya suatu bangsa, karena hal 

Penanaman Rasa Nasionalisme..., Tegar Pambayun Nafidin, FKIP, UMP, 2013



 

 

tersebut akan membawanya ke arah kemajuan diri dan bangsanya. Dari apa yang 

dilakukan sekolah-sekolah tersebut akan terciptanya sosok yang nasionalis yang 

nantinya akan membawa negara kita tercinta ini pada puncak kejayaan.  

Berbicara nasionalisme di Indonesia akan terefleksi oleh munculnya 

organisasi Budi Utomo yang lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Semua ini ditandai 

dengan keputusan presiden RI No.316 tanggal 16 Desember 1959, sehingga 

tanggal 20 Mei diperingati oleh bangsa Indonesia. Memperhatikan secar temporal, 

maka seratus tahun yang lalu (sampai 20 Mei 2008) konsep nasionalisme sudah 

disadari sebagai senjata yang ampuh dalam menghadapi kekuasaan penjajah atau 

imperialisme. Memperhatikan temporal ini, seharusnya di jaman sekarang rasa 

nasionalisme lebih matang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Nur Hadi 

dan Dewa Agung G.A. (Ed), 2008: 299). 

Dalam periode pergerakan Indonesia (1908-1945) dapat dikatakan sebagai 

masa keemasan nasionalisme Indonesia di bandingkan dengan masa-masa yang 

lain. Hal ini di buktikan dengan sifat dan tujuan perjuangan yang dimiliknya. Sifat 

perjuangannya berbagai macam, ada yang bersifat moderat tetapi ada yang 

bersifat radikal. Karena itulah sudah waktunya semua anak bangsa Indonesia 

mempunyai prinsip “tidak ada kata terlambat” untuk merenung sejenak dan 

bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah menjadi orang Indonesia yang 

punya rasa nasionalisme dengan menerima segala perbedaan yang ada. (Nur Hadi 

dan Dewa Agung G.A. (Ed), 2008 : 299-300) 

Dalam menumbuhkan rasa nasionalisme peran setiap jenjang sekolah 

sangat-sangat penting tanpa terkecuali. Di Sekolah Dasar (SD), Sekolah 
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Menengah Pertama (SMP), dan juga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem 

pendidikan dan kurikulum sudah seharusnya terus diperbaharui mengikuti alur 

perkembangan jaman dan modernisasi yang terus melaju saat ini. Derasnya arus 

globalisasi dan reformasi yang melanda kehidupan kita dewasa ini menghasilkan 

permasalahan yang kompleks, bahkan dapat menjadikan nasionalisme Indonesia 

menjadi terhenti dan kehilangan aktualitas, serta penyempitan ideologis. Sistem 

maupun kurikulum pendidikan formal di Indonesia telah menjadi perdebatan yang 

tidak pernah putus-putusnya. Meskipun telah berkali-kali dilakukan perubahan 

kurikulum dan sistem, akan tetapi tetap banyak anggota masyarakat yang masih 

merasa bahwa sistem pendidikan negeri kita masih belum memadai (Mochtar 

Lubis, 1992 : 256). Untuk membangun anak-anak bangsa yang memiliki mental 

dan kepribadian bangsa diperlukan suatu usaha, salah satu yang terpenting adalah 

melalui pendidikan secara nasional.  

Tujuan yang hendak dicapai melalui pendidikan secara nasional antara lain 

bahwa Pendidikan Nasional harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa 

nasionalisme, mempertebal semangat kebangsaan, dan rasa setia kawanan sosial. 

Dengan menanamkan sikap nasionalisme, diharapkan siswa tumbuh menjadi 

manusia pembangunan yakni generasi yang mampu mengisi dan mempertahankan 

kemerdekaan bangsa dan negaranya. 

Rasa nasionalisme pada siswa-siswa di semua jenjang pendidikan mulai 

berkurang. Pada saat diadakannya upacara bendera pada hari senin, ada siswa 

tidak melaksanakannya dengan khidmat dan tertib. Apabila mereka sadar dan 

paham betul atas jasa para pejuang untuk merebut kemerdekaan dari tangan 
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penjajah, mereka seharusnya melaksanakan upacara tersebut dengan tertib karena 

dorongan dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena takut akan hukuman yang 

akan diberikan kepada mereka oleh seorang pendidik. 

Keadaan seperti itu akan berbahaya, sebab generasi muda dan siswa 

sekolah merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan 

bangsa ini menuju kearah yang lebih baik. Apabila generasi mudanya sudah tidak 

mencintai bangsanya tentu saja lambat laun negara itu akan hancur. Hal ini tentu 

saja sangat mengkhawatirkan, karena remaja sebagai generasi muda yang 

notabene generasi penerus bangsa yang akan menggantikan kepemimpinan bangsa 

kelak, sangat diharapkan mampu menjadi pemimpin yang benar-benar memiliki 

rasa nasionalisme yang tinggi.  

Fenomena mengenai terkikisnya sikap nasionalisme tersebut dialami juga 

oleh para siswa-siswi di SMP N 2 Kalibagor, hal ini dapat di lihat dari sikap 

keseharian para siswa terutama dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang 

berkaitan dengan kebangsaan dan nasionalisme, antara lain seperti pramuka, 

upacara bendera dan lain sebagainya. 

Berkenaan dengan itu, melalui peran semua pihak sekolah sikap 

nasionalisme siswa perlu dibina dan ditumbuhkembangkan sebagai bangsa 

Indonesia yang cinta terhadap tanah air Indonesia sehingga kita sebagai warga 

negara Indonesia harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya. 

Dengan persatuan dan kesatuan, dan kepentingan Indonesia serta keselamatan 

bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan akan mendorong 

bangsa Indonesia untuk menunjukkan harkat dan martabat di mata dunia. 
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Penanaman nasionalisme yang dilakukan di SMP N 2 Kalibagor diantaranya 

melalui upacara bendera yang diadakan setiap hari senin jam 07.00 dan ada juga 

melalui ektrakurikuler pramuka yang dijalankan setiap hari jum’at sore yang 

wajib bagi siswa kelas 7. Selain upacara bendera dan ekrakurikuler pramuka ada 

juga ektrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR). Penanaman nasionalisme juga 

dilakukan oleh para guru, terutama guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) dan juga pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang paling dekat 

dengan nasionalisme. Guru mata pelajaran lainnyapun tidak kalah penting untuk 

menyokong terbentuknya rasa nasionalisme pada siswa-siswa tersebut. 

Pelaksanaan penanaman nasionalisme di SMP Negeri 2 Kalibagor 

dilakasnakan secara terpadu dan juga menyeluruh. Terpadu artinya melibatkan 

seluruh komponen dan seluruh aspek yang ada di SMP Negeri 2 Kalibagor, 

sedangkan menyeluruh berarti seluruh siswa kelas 7-9 mendapatkan porsi 

penanaman nasionalisme tersebut tanpa ada pembeda. Pentingnya menanamkan 

rasa nasionalisme sejak dini merupakan hal yang sangat penting, dari genarasi 

inilah nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. 

Ada hal yang unik yang ada di SMP Negeri 2 Kalibagor dalam 

mengajarkan nasionalisme yang di sekolahan salah satunya ialah pemberian rasa 

nasionalisme melalui lagu kebangsaan. Hasilnya pun bisa dibilang suskses dalam 

pananaman rasa nasionalisme yang dilakukan di SMP Negeri 2 Kalibagor. Siswa 

mayoritas dalam prakteknya sudah mengerti apa itu rasa bangga menjadi warga 

Negara Indonesia.  
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B. Rumusan Masalah 

Melalui latar belakang tersebut, secara umum masalah yang menjadi inti 

penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan pihak sekolah untuk 

menanamkan rasa nasionalisme kepada para siswa-siswinya. Dari rumusan 

masalah tersebut, peneliti kemudian merinci menjadi dua sub masalah penelitian 

yaitu. 

1. Bagaimana cara penanaman rasa nasionalisme yang dilakukan pihak sekolah 

kepada setiap anak didiknya ? 

2. Apakah ada hambatan yang dialami oleh pihak sekolah dalam meningkatkan 

rasa nasionalisme, dan bagaimana cara mengatasinya ? 

3. Bagaimana hasil yang dicapai pihak sekolah ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian pada SMP N 2 Kalibagor adalah sebagai 

berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan cara pihak sekolah SMP N 2 Kalibagor dalam 

peningkatan sikap nasionalisme siswa. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak sekolah SMP 

N 2 Kalibagor untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan juga upaya yang 

dilakukan pihak sekolah dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut. 

3. Untuk menegetahui hasil yang dicapai pihak sekolah dalam menanamkan rasa 

nasionalisme dengan berbagai program atau kegiatan yang sudah berjalan. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis 

Setiap penelitian memilki manfaat teoritis. Secara teoritis penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut 

mengenai penanaman rasa nasionalisme di suatu sekolah dan juga dapat 

menjadi bahan masukan bagi pihak sekolah dalam penyempurnaan program 

yang bermutan dengan nasionalisme yang bisa meningkatkan sikap yang 

positif bagi siswa sekolah menengah pertama. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan rasa nasionalisme. 

2) Menambah wawasan dan pemahaman mengenai nasionalisme. 

b. Bagi Sekolah 

1) Diharapkan menjadi bahan masukan bagi sekolah dalam melaksanakan 

segala kebijakannya supaya lebih mengarah pada pembinaan sikap dan 

perilaku terutama dalam pembinaan sikap nasionalisme siswa. 

2) Pengembangan jaringan dan kerjasama strategis antara sekolah dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan sekolah. 

c. Bagi Akademisi 

1) Memberi manfaat yang besar dalam melatih berpikir ilmiah melalui 

penelitian. 
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2) Sebagai bekal bagi peneliti dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga 

pendidik. 

3) Memperoleh wawasan dan pemahaman baru mengenai salah satu aspek 

yang penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini 

yaitu pendidikan yang mengacu karakter dan budaya bangsa khususnya 

nasionalisme. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dalam penelitian berfungsi untuk menggambarkan hasil-

hasil penelitian terdahulu yang relevan sehingga dapat dijadikan pijakan bagi 

penelitian selanjutnya, terutama untuk menyempurnakan kekurangannya. Pada 

kesempatan ini penulis mencoba mengambil beberapa hasil penelitian yang 

penulis anggap juga relevan dengan judul penelitian Penanaman Rasa 

Nasionalisme di SMP Negeri 2 Kalibagor tahun Pelajaran 2012 / 2013 yang di 

dalamnya membahas tentang penanaman nilai-nilai nasionalisme melalui kegiatan 

formal dan nonformal yang dilakukan pihak sekolah SMP Negeri 2 Kalibagor 

pada tahun ajaran 2012-2013 antara lain hasil penelitian Zulfikar Awaludin, 

Wahyuliyati dan Nur Indri Astuti. 

Penelitian Nur Indri Astuti (2011) dengan judul Pelaksanaan Penanaman 

Nilai-Nilai Nasionalisme Melalui Pembelajaran IPS Sejarah Pada Siswa Kelas 

VII SMP Negeri Wangon Tahun Ajaran 2010/2011. Penelitian yang dilakukan 

oleh Nur Indri Astiuti menjelaskan tentang peran guru mata pelajaran IPS dalam 
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menanamkan rasa nasionalisme siswa kelas VII melalui kegiatan belajar mengajar 

dan menggunakan metode sosiodrama. 

Skripsi yang berjudul Peranan Pembelajaran IPS Sejarah Dalam 

Peningkatan Sikap Nasionalisme Siswa di SMP Negeri 2 Kutasari Tahun ajaran 

2011/2012 yang dibuat oleh Zulkifar Awaludin berisi tentang peran serta guru 

mata pelajaran IPS dalam meningkatkan rasa nasionalisme siswa-siswa di SMP 

Negeri 2 Kutasari. Hasil penelitian Zulfikar Awaludin lebih mengerucut tentang 

peran guru mata pelajaran IPS dalam menanamkan rasa nasionalisme melalui 

kegiatan belajar mengajar dengan metode ceramah bervariasi, Tanya jawab dan 

CTL. 

Hasil penelitian Wahyuliati (2003) yang berjudul Pelaksanaan 

Penanaman nilai-nilai nasionalisme secara nonformal di SD 03 Kalisalak, 

Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas menghasilkan analisis bahwa program 

penanaman nilai-nilai nasionalisme secara nonformal di sekolah dasar 03 

Kalisalak dilaksanakan secara tidak langsung diterapkan pada seluruh siswa dari 

kelas I sampai kelas VI. Adapun program tersebut adalah upacara bendera setiap 

hari Senin, pemasangan gambar-gambar pahlawan, lambang negara, presiden dan 

wakil presiden, membaca buku tentang kepahlawanan di perpustakaan 

pelaksanaan kegiatan pramuka program penanaman dilaksanakan secara rutin dan 

berkala. Secara umum, dalam pelaksanaan program tidak mengalami kendala 

berarti, namun masih diperlukan metode inovatif untuk penanaman nilai-nilai 

nasionalisme,  terutama pada anak-anak kelas I dan II. 
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F. Kajian Teori dan pendekatan 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji mengenai 

pananaman rasa nasionalisme di SMP Negeri 2 Kalibagor adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Sugiyono (2011: 15) menyatakan bahwa metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel 

sumber data dilakukan secara Purposive, teknik pengumpulan triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif 

sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada 

kondisi yang alamiah (natural) (setting) Disebut sebagai metode kualitatif, karena 

data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. 

Terkait dengan penelitian tersebut, maka pendekatan pada penelitian 

tersebut bertumpu pada pendekatan fenomologis, yakni usaha untuk memahami 

arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi 

tertentu. Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk masuk ke dalam keseharian para 

subyek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan 

bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka disekitar peristiwa 

dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan pendekatan inilah diharapkan bahwa 
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Penelitian penanaman rasa nasionalisme di SMP Negeri 2 Kalibagor tahun ajaran 

2012-2013 dapat dideskripsikan secara lebih teliti dan mendalam. 

 

2. Pengertian Nasionalisme 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia nasionalisme berarti paham 

(ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri sedangkan secara etimologi : 

Nasionalisme berasal dari kata “Nasional” dan “Isme” yaitu paham kebangsaan 

yang mengandung makna : kesadaran dan rasa cinta tanah air, memiliki 

kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa 

solidaritas terhadap musibah dan kekurang beruntungan saudara setanah air, 

sebangsa dan senegara, persatuan dan kesatuan. Menurut ensiklopedia Indonesia : 

Nasionalisme adalah sikap politik dan sosial dari sekelompok bangsa yang 

mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa dan wilayah serta kesamaan cita-cita 

dan tujuan dengan meletakan kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok 

bangsanya. 

Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai paham yang yang menciptakan 

dan mempertahankan kedaulatan negara (nation) dengan mewujudkan suatu 

konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Bertolak dari pengertian 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nasionalisme adalah paham yang 

meletakan kesetiaan individu yang harus diberikan kepada bangsa dan negaranya, 

dengan maksud bahwa individu sebagai warga negara memiliki suatu sikap atau 

perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikirannya demi kemajuan, 

kehormatan dan tegaknya kedaulatan negara dan bangsa. 
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Sementara itu pengertian nasionalisme menurut para ahli adalah sebagai 

berikut. 

a. Hans Kohn berpendapat bahwa nasionalisme memiliki arti suatu paham, yang 

berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara 

kebangsaan (Hans Kohn, 1984: 11) 

b. Lothrop Stoddard memandang nasionalisme sebagai gejala psikologis, 

mengatakan: “Nasionalisme adalah suatu keadaan jiwa (a state of mind), suatu 

kepercayaan yang dianut oleh sejumlah besar manusia sehingga mereka 

membentuk suatu kebangsaan. Nasionalisme adalah suatu rasa kebersamaan 

segolongan (a sense of belonging together) sebagai suatu bangsa 

(www.tuanguru.com/2012/07/pengertian-nasioanlisme.html). Apa yang 

dikatakan Lothrop Stoddard tentang arti dari nasionalisme yang mengatakan 

bahwa nasionalisme ialah rasa kebersamaan dan ingin menjadi suatu bangsa 

utuh diperkuat juga dengan apa yang dilontarkan oleh J.Ernes Renan dan Otto 

Bouwer. 

c. J. Ernest Renan (1823-1892) dan Otto Bouwer (1882-1939) memandang 

nasionalisme timbul karena faktor kemanusiaan. Renan mengemukakan bahwa 

munculnya suatu bangsa karena adanya kehendak untuk bersatu (satu suara 

persatuan). Sedangkan Bouwer mengungkapkan bahwa perasaan kebangsaan 

timbul karena persamaan perangai dan tingkah laku dalam memperjuangkan 

persatuan dan nasib bersama. Meskipun keduanya berpendapat bahwa 

nasionalisme timbul karena faktor kemanusiaan, namun keduanya memberikan 

tekanan yang berbeda. Menurut Ernest Renan, suatu bangsa timbul karena 

dorongan kemauan (contohnya bangsa Amerika Serikat), sedangkan Otto 
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Bouwer, suatu bangsa timbul karena pengalaman penderitaan, kesengsaraan, 

dan kepahitan hidup yang sama. (www.tuanguru.com/2012/07/pengertian-

nasionalisme.html). Ketiga tokoh tersebut mempunyai persamaan, yaitu 

bahwasanya nasionalisme itu tumbuh dan berkembang atas dorongan dari 

dalam diri individu tersebut untuk menjadi suatu bangsa yang bebas dari 

penjajahan bangsa lain. 

d. Sejarawan Indonesia, Sartono Kartodirdjo menjelaskan nasionalisme sebagai 

fenomena historis timbul sebagai jawaban terhadap kondisi-kondisi historis, 

politis, ekonomi, dan sosial tertentu. Nasionalisme dalam taraf pembentuk 

seperti masa-masa pergerakan nasional dihubungkan dengan unsur-unsur 

subjektif. Unsur-unsur itu dapat dilihat dengan adanya istilah-istilah: group 

counsciousness, we-sentiment, corporate will dan bermacam-macam fakta 

mental lainnya. Pada taraf ini nasionalisme belum memasukkan unsur-unsur 

objektif seperti teritorial (wilayah), negara, bahasa, dan tradisi bersama 

(www.tuanguru.com/2012/07/pengertian-nasionalisme.html). Apa yang 

dikatakan oleh Sartono Kartodirdjo bahwasanya nasionalisme itu akan tumbuh 

jika terdapat persamaan kondisi historis. Ini berbeda dengan apa yang 

dikatakan oleh huszer dan Steveson. 

Huszer dan Steveson, mereka beranggapan bahwa arti dari nasionalisme itu 

sendiri adalah yang menentukan bangsa mempunyai rasa cinta secara alami 

kepada tanah airnya. 

e. Hegel berpendapat bahwa kepentingan Negara didahulukan dalam hubungan 

Negara, masyarakat, karena ia merupakan kepentingan objektif sementara 
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kepentingan individu adalah kepentingan subjektif. Negara adalah ideal yang 

diobjektifikasi, dan karenanya individu hanya dapat menjadi sesuatu yang 

objektif melalui keanggotaanya dalam Negara. 

Berdasar berbagai pendapat para ahli di atas dapatlah dikatakan bahwa 

nasionalisme adalah suatu gejala psikologis berupa rasa persamaan dari 

sekelompok manusia yang menimbulkan kesadaran sebagai suatu bangsa. Dengan 

demikian nasionalisme merupakan dasar terbentuknya suatu bangsa. Rasa 

nasionalisme adalah tonggak kemajuan suatu bangsa. Jika suatu bangsa 

masyarakatnya mempunyai rasa cinta tanah air kepada tanah kelahiran pasti bisa 

ditebak bahwa bangsa itu lambat laun akan menjadi negara yang maju, karena atas 

dasar rasa nasionalisme tersebut masyarakatnya akan berusaha memajukan 

negaranya tersebut. Rasa nasionalisme bisa dikatakan sebagai kepentingan 

objektif dan harus didahulukan daripada kepentingan individu atau kelompok 

yang bisa dikatakan kepentingan subjektif. 

 

3. Bentuk-Bentuk Nasionalisme 

a. Nasionalisme kewarganegaraan (nasionalisme sipil) adalah sejenis 

nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan 

aktif rakyatnya, “kehendak rakyat”; “perwakilan politik”.  

b. Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh 

kebenaran politik dari budaya asal atau etnis dari sebuah masyarakat. 
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c. Nasionalisme romantik (juga disebut nasionalisme organik atau nasionalisme 

identitas) adalah lanjutan dari nasionalisme etnis dimana negara memperoleh 

kebenaran politik secara semula jadi (organik) hasil dari bangsa atau ras, 

menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik adalah bergantung pada 

perwujudan budaya etis yang menempati budaya romantik. 

d. Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh 

kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya “sifat keturunan” seperti 

warna kulit, ras dan sebagainya. 

e. Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasinalisme kewarganegaraan, selalu 

digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat 

sehingga lebih diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. 

Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip 

masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan sebuah 'national state' adalah suatu 

argumen yang ulung, seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan 

tersendiri. 

f. Nasionalisme agama ialah nasionalisme dimana negara memperoleh legimitasi 

politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnis 

digabungkan dengan nasionalisme keagamaan. 

(http://www.scribd.com/doc/21337226/Beberapa-Bentuk-Dari 

Nasionalisme) 

Nasionalisme dalam perspektif historis dibagi menjadi 4 hal, yaitu 

nasionalisme demokratis, nasionalisme konservatif, nasionalisme chauvinis dan 

nasionalisme anti kolonial.  
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4. Unsur-unsur pembentuk nasionalisme 

Rasa nasionalisme akan ada dibenak sekelompok masyarakat disuatu 

Negara jika terdapat unsur-unsur pembentuk sebagai sebagai berikut.  

a. Suku bangsa, golongan sosial yang khusus bersifat askriptif atau telah ada 

sejak lahir yang coraknya sama dengan golongan umur dan jenis kelamin. 

b. Agama, suatu keyakinan atau kepercayaan yang di anut oleh manusia dengan 

keyakinan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang berkembang 

seperti, Islam yang merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat 

Indonesia, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, budha, dan yang baru adalah 

Kong Hu Cu. 

c. Kebudayaan, pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah 

perangkat-perangkat pengetahuan yang secar kolektif digunakan oleh 

pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi 

dan digunakan sebagai pedoman untuk bertindak sesuai dengan lingkungan 

yang dihadapi. 

d. Bahasa, unsur pendukung identitas sosial.  

(http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-45457-Makalah-

Identitas%20Nasional%20Indonesia.html) 

Menurut E.J Hobsbawn  faktor-faktor yang membentuk nasionalisme 

adalah faktor obyektif dan faktor subyektif. Yang termasuk faktor obyektif adalah 

bahasa, warna kulit, kebudayaan, adat, agama, wilayah, kewarganegaraan dan ras. 

Sedangkan faktor subyektif dari nasionalisme adalah cita-cita, semangat, dan 
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keinginan. Dalam arti timbulnya rasa kesadaran nasional pada bangsa itu sesuai 

dengan tujuan utamanya adalah terwujudnya negara nasional. 

 

5. Aspek-aspek Nasionalisme 

1. Aspek politik anti penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan dan membangun 

kejayaan baru. 

2. Aspek ekonomi, menentang ekploitasi ekonomi asing dan menegakan ekonomi 

nasional untuk mencapai kesejahteraan. 

3. Aspek kultural, menentang masuknya kebudayaan asing yang negatif dan 

menegakan kepribadian nasional (Wahyuliati, 2003: 11).  

Menurut Tukiran Taniredja, (2009: 153) adalah aspek Risorgimento dan 

integral. Risorgimento nationalism mengacu pada upaya pembebasan pari tekanan 

sosial dan politik yang dihadapi oleh suatu kelompok masyarakat/etnis dalam 

upayanya memebentuk dan membangun rasa kebangsaan. Sedangkan integral 

nationalism mengacu pada pembentukan dan pembangunan paham kebangsaan 

yang terus berkelanjutan dalam suatu Negara-bangsa. 

 

6. Nasionalisme Pancasila 

Pada prinsipnya nasionalisme pancasila adalah pandangan atau paham 

kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan 

pada nilai-nilai pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi  nilai-

nilai pancasila yang di arahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan 

persatuan-kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas 
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kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela 

berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia 

dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan 

derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; 

menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap 

tenggang rasa tidak semena-mena terhadap orang lain; gemar melakukan kegiatan 

kemanusiaan; senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; berani membela 

kebenaran dan keadilan; merasa bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari 

seluruh umat manusia; dan menganggap pentingnya sikap saling menghormati 

dan bekerja sama dengan bangsa lain. (http://www.anneahira.com/pengertian-

nasionalisme.htm)  

 

7. Nasionalisme Indonesia 

Nasionalisme Indonesia termasuk ke dalam nasionlisme kewarganegaraan 

karena timbulnya nasionalisme ini tidak dapat dilepaskan situasi politik dekade 

pertama pada abad ke-20. Pada saat itu semangat menentang kolonialisme mulai 

bermunculan dikalangan pribumi. Dan tujuan dari nasionalisme itu sendiri adalah 

menyatukan paham-paham yang berbeda-beda. 

Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 adalah Deklarasi Kebangsaan 

Indonesia yang merupakan ikrar tentang eksistensi nasion dan nasionalisme 

Indonesia yang telah tumbuh puluhan tahun dalam perjuangan melawan 

kolonialisme Belanda. Perjuangan bangsa Indonesia tersebut pada tanggal 17 

Agustus 1945 mencapai titik kulminasi dengan dikumandangkannya Proklamasi 
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Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Hal itu membuktikan bahwa 

nasionalisme Indonesia sudah merupakan faktor penentu perkembangan sejarah 

Indonesia dan sejarah berdirinya negara Republik Indonesia (Zulkifar Awaludin, 

2012: 26-27) 

Substansi Nasionalisme Indonesia mempunyai dua unsur: Pertama, 

kesadaran mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas 

banyak suku, etnik, dan agama. Kedua, kesadaran bersama bangsa Indonesia 

dalam menghapuskan segala bentuk penjajahan dan penindasan dari bumi 

Indonesia. Semangat dari dua substansi tersebutlah yang kemudian tercermin 

dalam Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dalam 

Pembukaan UUD 1945. Dalam pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan dengan 

jelas dinyatakan “atas nama bangsa Indonesia”, sedang dalam Pembukaan UUD 

1945 secara tegas dikatakan, "Segala bentuk penjajahan dan penindasan di dunia 

harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." 

(Zulkifar Awaludin, 2012: 26-27) 

 

8. Penerapan Sikap Nasionalisme dalam kehidupan 

a. Di lingkungan keluarga  

- Menanamkan semangat masa perjuangan perjuangan kemerdekaan melalui 

cerita. 

- Pengadaan buku-buku cerita para pahlawan untuk membakar semangat dan 

menghayati jiwa kepahlawanan dari isi cerita kepahlawanan. 
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- Menghayati isi arti pejuang dalam film-film perjuangan melalui jalur 

komunikasi. 

b. Di lingkungan sekolah 

- Pelaksanaan upacara bendera dengan khidmat. 

- Penghayatan isi dan arti lagu nasional. 

- Penanaman jiwa, semangat perjuangan demi mempertahankan kemerdekaan 

melalui jalur mata pelajaran. 

- Sikap keteladanan guru melalui sikap patriotism, nasionalisme, pantang 

menyerah dan tabah, sabar dalam melaksanakan tugas meskipun dihadapkan 

oleh berbagai halangan dan rintangan. 

Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini ada beberapa kisi-kisi 

nilai nasionalisme yang dapat ditanamkan di sekolah sebagai indikator sikap 

nasionalisme yang harus dimiliki oleh siswa di antaranya : 

- Siswa mencintai produk dalam negeri dan menggunakannya dalam 

kehidupan sehari – hari; 

- Siswa menggunakan dan memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar 

- Siswa mengikuti upacara bendera merah putih, menyanyikan lagu 

kebangsaan Indonesia Raya dengan bangga; 

- Siswa mengikuti acara peringatan hari kemedekaan Indonesia setiap tanggal 

17 Agustus. 

 

9. Sikap yang tidak sesuai dengan Nasionalisme 

a. Egoisme 

Sikap mementingkan diri sendiri. 
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b. Eksrimisme 

Sikap keras mempertahankan pendirian dengan mengkhalalkan segala cara 

untuk mencapai tujuan pribadi. 

c. Terorisme  

Adalah tindakan sistematis yang bertujuan menciptakan kepanikan, keresahan 

dan suasana tidak nyaman bagi masyarakat. 

d. Primordialisme  

Sikap mementingkan daerah, suku, ras, agama, antar golongan sendiri. 

e. Separatisme 

Sikap yang ingin memisahkan diri dari NKRI. 

 

10. Lima agenda masalah, yang menjadi pusat perhatian sebagai refleksi 

dari pemahaman nasionalisme di era global 

Menurut Karim dalam Tukiran Taniredja, M.M. dkk (2009: 147-148) 

adalah. 

a. Mengejar ketinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatkan daya 

dukung dunia pendidikan yang betul-betul dapat melahirkan sumber daya 

manusia yang siap memenuhi tuntutan perkembangan dunia industri. 

b. Mencari seorang pemimpin. Kita memerlukan pemimpin yang berwawasan ke 

depan, memiliki etika kerja yang benar, berkepribadian mandiri, memihak 

rakyat, bermoral, terpercaya, dan tidak banyak melakukan kesalahan. 

c. Usaha sungguh membangun ekonomi rakyat.  
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d. Memperbaiki iklim yang dapat mendorong pertumbuhan demokrasi secara 

sehat. Partai politik sebagai wadah sah perjuangan kepentingan masyarakat, 

juga memerlukan iklim yang kondusif untuk menjalankan fungsinya 

sebagaimana Negara demokrasi. Partai bukanlah pesaing, melainkan mitra 

yang perlu diberikan hak-hak politiknya. 

e. Langkah yang tegas bagi pemberdayaan atau empowerment potensi daerah 

melalui langkah desentralisasi, agar rasa kebersamaan rakyat didaerah juga 

terartikulasikan. 

 

11. Pengertian sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Sekolah Menengah Pertama ( SMP) merupakan jenjang pendidikan dasar 

formal di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau 

yang sederajat. Sekolah Menengah Pertama  dilaksanakan dalam kurun waktu 3 

tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Siswa kelas 9 diwajibkan mengikuti 

Ujian Nasional yang mempengaruhi kelulusan atau tidaknya siswa. Lulusan 

sekolah menengah pertama dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan lebih tinggi, 

yaitu pendidikan Sekolah Menengah Atas  (SMA) atau Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) atau yang sederajat. Pelajar sekolah menengah pertama 

umumnya berusia 13-15 tahun.  

Sekolah Menengah Pertama ( SMP) termasuk wajib belajar bagi setiap 

warga negara berusia 7-15 tahun di Indonesia. Wajib belajar 9 tahun meliputi 

 pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah 

menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun. Sekolah Menengah Pertama ( SMP) 
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diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Pengelolaan sekolah menengah 

pertama negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen 

Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah 

kabupaten/kota sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001. 

Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator 

dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, sekolah menengah 

pertama negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota. 

Pada tahun ajaran 1994/1995 hingga 2003/2004, sekolah ini pernah disebut 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) (www.Irnterakecil.com/pengertian-

sekolah/) 

 

G. Metode Penelitian 

A. Jenis Penelitian 

Secara etimologis, istilah research berasal dari dua kata, yaitu re dan 

search. Re berarti kembali atau berulang ulang dan search berarti mencari, 

menjelajahi, atau menemukan makna. Dengan demikian penelitian atau research 

berarti mencari, menjelajahi atau menemukan makna kembali secara berulang 

ulang (Sudarman Danim dan Darwis dalam Kuntjojo 2009: 6) 

 Penelitian yang peneliti digunakan untuk mengkaji mengenai penanaman 

rasa nasionalisme di SMP Negeri 2 Kalibagor adalah penelitian kualitatif 

deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Andi Prastowo (2012: 22) 

metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
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perilaku yang diamati. Menurut keduanya, pendekatan ini diarahkan pada latar 

dan individu secara menyeluruh (holistik). Ini berarti bahwa individu tidak boleh 

diisolasi atau diorganisasikan ke variabel atau hipotesis, namun perlu dipandang 

sebagai bagian dari sutu keutuhan. 

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut “metode penelitian 

naturalistik” karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah “natural 

setting”; disebut pula sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini 

lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; dan disebut 

juga “metode kualitatif” karena data yang dikumpulkan dan dianalisis lebih 

bersifat kualitatif (Andi Prastowo 2012: 22). 

Di dalam metode penelitian, peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (teknik gabungan), analisis 

data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna 

daripada generalisasi (Andi Prastowo 2012: 22 ). Sedangkan menurut Moleong 

(2006: 6) dalam Andi Prastowo (2012: 23-24) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya : perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain sebagainya) secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena 

menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan jamak dan metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan 
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antara peneliti dan responden. Selanjutnya metode ini lebih peka dan dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-

pola nilai yang dihadapi (Moleong 2010: 9-10 dalam Zulfikar Awaludin, 2012: 

31). Terkait dengan jenis penelitian tersebut, maka pendekatan penelitian 

bertumpu pada pendekatan fenomenologis, yakni usaha untuk memahami arti 

peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu 

(Moleong 2002: 9 dalam skripsi Zulfikar Awaludin, 2012: 31). 

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual 

para subyek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan 

bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka disekitar peristiwa 

dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan pendekatan inilah diharapkan bahwa 

penanaman rasa nasionalisme di SMP Negeri 2 Kalibagor dapat dideskripsikan 

secara lebih teliti dan mendalam. 

  

B. Sumber Data 

Menurut Pohan dalam Andi Prastowo (2011: 204) mengungkapkan bahwa 

data adalah fakta, informasi, atau keterangan. Keterangan yang merupakan bahan 

baku dalam penelitian untuk dijadikan bahan pemecahan masalah atau bahan 

untuk mengungkapkan suatu gejala. 

Ada dua macam jenis data yang dapat ditemukan dilapangan, yaitu data 

kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah semua bahan, keterangan dan 

fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara eksak matematis, tetapi 

hanya berwujud keterangan naratif semata. Sedangkan dat kuantitatif adalah 
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keterangan atau fakta-fakta yang dapat diolah secara metematis (Andi Prastowo, 

2011: 204) 

Menurut asal-muasal datanya, ada dua jenis data, yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari 

sumber pertama, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari 

sumber pertama, namun sumber kedua, ketiga dan seterusnya (Andi Prastowo, 

2011: 204-205) 

Dengan demikian, sumber data yang bersifat kualitatif dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Sumber primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang secara 

langsung diperoleh dari informan dilapangan melalui wawancara mendalam 

(indept interview) maupun wawancara terbuka dan juga melalui observasi 

partisipan. Berkaitan dengan hal itu, wawancara dilakukan kepada satu guru Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS), satu pembimbing Palang Merah Remaja (PMR), satu 

guru dibidang kesiswaan dan juga beberapa siswa-siswi SMP Negeri 2 Kalibagor. 

2. Sumber sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang 

diperoleh secara tidak langsung dari informan dilapangan, seperti dokumen dan 

sebagainya. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

berupa profil sekolah SMP Negeri 2 Kalibagor. 
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C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Menurut Pohan dalam Andi Prastowo (2011: 208) teknik pengumpulan 

data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta 

dilapangan. Sedangkan data adalah fakta, informasi, atau keterangan. Keterangan 

yang merupakan bahan baku dalam penelitian untuk dijadikan bahan pemecahan 

masalah atau bahan untuk mengungkapkan suatu gejala. Menurut asal-muasal 

datanya, ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama, sementara data 

sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, namun sumber 

kedua, ketiga dan seterusnya. 

Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti, peneliti sendirilah 

yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri 

mengumpulkan informasi melalui pengamatan (observasi) atau wawancara. 

Wawancara yang dilakukan peneliti bersifat terbuka dan tidak berstruktur. Peneliti 

mengajukan pertanyaan dalam wawancara menurut perkembangan wawancara itu 

secara wajar berdasarkan ucapan dan buah pikiran yang dicetuskan oleh orang 

yang peneliti wawancarai tetapi masih dalam konteks permasalahan yang dikaji. 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih oleh peneliti 

untuk mempermudah pengambilan data yang dibutuhkan. Instrumen yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah lembar pengamatan atau penduan 

pengamatan dan pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data yang utama 

dalam penelitian kualitatif ada tiga macam, yakni observasi pastisipan, wawancara 

mendalam dan dokumentasi. 
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Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, berbagai sumber, berbagai cara (Sugiyono dalam Andi Prastowo 

2011: 211) 

1. Menurut setting-nya. Jika dilihat dari setting-nya, pengumpulan data dapat 

dilakukan pada setting alamiah (natural setting), pada suatu seminar, diskusi, 

di jalan, dan lain sebagainya. 

2. Menurut sumbernya. Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, 

dan sumber sekunder. 

3. Menurut caranya. Pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif dapat 

dilakukan dengan observasi, interview atau wawancara, kuesioner, 

dokumentasi, dan gabungan dari keempatnya. 

Adapun teknik pengambilan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian 

ini antara lain adalah: 

1. Wawancara mendalam 

Wawancara mendalam (Indepth Interview) dapat diartikan sebagai proses 

memeperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara peneliti dan informan, dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman wawancara. Informan yang diwawancarai adalah guru IPS dan guru 

dibidang kesiswaan SMP Negeri 2 Kalibagor, guru dibidang kesiswaan, ketua 

OSIS SMP Negeri 2 Kalibagor, dan juga siswa-siswi SMP Negeri 2 Kalibagor. 

2. Observasi 

Selain wawancara mendalam (Indepth Interview) dalam pengambilan data, 

peneliti juga melakukan observasi partisipan. Observasi partisipan ialah teknik 
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pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek penelitian dengan langsung 

hidup bersama, merasakan, serta berada dalam aktifitas kehidupan objek 

pengamatan. Peneliti melakukan observasi partisipan semisal dalam upacara 

bendera setiap hari senin dan mengamati secara langsung tingkah laku siswa 

dalam mengikuti upacara bendera di SMP Negeri 2 Kalibagor. 

3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi juga dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, 

sebab teknik dokumentasi bertujuan untuk memperkuat data yang diperoleh. 

Tekniki dokumentasi dapat diartikan cara pengumpulan informasi yang 

didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, contohnya 

adalah profil SMP Negeri 2 Kalibagor. Peneliti dalam melakukan teknik 

pengumpulan data mendapatkan data yang berupa profil sekolah SMP Negeri 2 

Kalibagor. 

 

D. Keabsahan Data 

Pemerikasaan terhadap keabsahan data merupakan bagian yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif, yang tujuannya untuk mengetahui derajat 

kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Apabila 

peneliti melaksanakan crosceck terhadap keabsahan data secara cermat dan juga 

menggunakan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang dapat 

dipertanggungjawabkan dari berbagai segi.  

Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian kualitatif, dilakukan 

dengan berbagai cara antara lain uji kredibilitas data (validitas internal), uji 
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dependabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas dan uji konfirmabilitas. 

Namun, uji kredibilitas datalah yang utama. Untuk menguji kredibilitas data dapat 

dilakukan dengan tujuh teknik, yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan 

ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, member ceck, analisis kasus 

negatif dan menggunakan bahan referensi. 

Uji kreadibilitas pada dasarnya merupakan pengganti konsep validitas 

internal dari penelitian nonkualitatif. Uji kredibilitas data ini memiliki dua fungsi, 

yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan 

penemuan kita dapat dicapai, dan mempertunjukan derajat kepercayaan hasil-hasil 

penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang 

diteliti.  

Uji transferbilitas (validitas eksternal/generalisasi) merupakan validitas 

eksternal dalam penelitian kuantitatif. Nilai transferbilitas berkenaan dengan 

pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam 

situasi lain. Supaya orang lain bisa memahami hasil penelitian kualitatif sehingga 

ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian itu, dalam membuat 

penelitian harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat 

dipercaya. 

Uji dependabilitas (reliabilitas) dilakukan dengan melaksanakan audit 

terhadap keseluruhan proses penelitian. Jika proses penelitian tidak dilakukan dan 

datanya ada, itu disebut data tidak reliable atau dependable.  Untuk pengujian 

dependability, hal yang harus dilakukan adalah melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Hal-hal yang bisa dipersoalkan seperti bagaimana 

Penanaman Rasa Nasionalisme..., Tegar Pambayun Nafidin, FKIP, UMP, 2013



 

 

peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan 

sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai 

membuat kesimpulan. 

Uji konfirmabilitas (objektivitas) mirip dengan uji dependabilitas sehingga 

pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Penelitian dikatakan objektif jika 

hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji konfirmabilitas berarti 

menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian dilakukan. 

Sedangkan uji kreadibilitas data dapat dilakukan dengan tujuh teknik, yaitu 

perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan 

teman sejawat, member ceck, analisis kasus negatif dan menggunakan bahan 

referensi yang artinya adalah : 

1. Perpanjang pengamatan 

Perpanjang pengamatan dapat diartikan peneliti kembali terjun ke 

lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan sumber data yang 

pernah kita temui maupun yang baru.  

2. Meningkatkan ketekunan 

Teknik ini maksudnya adalah cara pengujian derajat kepercayaan data 

dengan jalan melakukan pengamatan secara cermat, teliti dan juga melakukannya 

dengan berkesinambungan. 

3. Triangulasi 

Triangulasi dapat diartikan teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

Penanaman Rasa Nasionalisme..., Tegar Pambayun Nafidin, FKIP, UMP, 2013



 

 

yang telah ada (Sugiyono, 2010: 330 dalam Zulfikar Awaludin, 2012: 39). Teknik 

triangulasi dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu. 

- Triangulasi sumber; suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan 

dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. 

- Triangulasi teknik; untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

- Triangulasi waktu; teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang 

berbeda. 

- Triangulasi penyidik; adalah cara pemerikasaan kredibilitas data yang 

dilakukan dengan memanfaatkan pengamat lain untuk pengecekan derajat 

kepercayaan data peneliti. 

- Triangulasi teori; adalah cara pemeriksaan kredibilitas data yang dilakukan 

dengan menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa data temuan 

penelitian. 

4. Diskusi dengan teman sejawat 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil 

akhir yang kita dapatkan dalam bentuk diskusi dengan teman-teman sejawat. 

5. Member ceck 

Member ceck adalah proses pengecekan data yang kita peroleh kepada 

pemberi data. Tujuannya, untuk mengetahui seberapa jauh data yang kita peroleh 

sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 
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6. Analisis kasus negatif 

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil 

penelitian hingga pada saat tertentu. 

7. Menggunakan bahan referensi 

Bahan referensi disini adalah adanya bahan pendukung untuk 

membuktikan data yang telah kita temukan. 

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian yang berjudul 

Penanaman Rasa Nasionalisme di SMP N 2 Kalibagor Tahun Ajaran 2012/2013, 

peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dengan menggunakan teknik triangulasi 

dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas 

dan pasti. Selain itu, dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, 

apabila dibandingkan dengan satu pendekatan. 

Menurut Sugiyono (2011: 330) Triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

Dalam bukunya Sugiyono (2011: 330) triangulasi dapat dibedakan menjadi 

dua macam yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan kedua macam triangulasi tersebut yaitu. 

1. Triangulasi Teknik 

Menurut Sugiyono (2011: 330) triangulasi teknik berarti peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan 

data dari sumber data yang sama. Adapun triangulasi teknik ditempuh melalui 

langkah-langkah sebagai berikut. 
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Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta 

dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Hal ini dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

Gambar 1 : triangulasi “teknik” pengumpulan data (bermacam-macam cara 

pada sumber yang sama) (sumber: sugiyono 2011: 331). 

 

2. Triangulasi Sumber 

Menurut Sugiyono (2011: 330) triangulasi sumber berarti untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Hal 

ini dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 2: triangulasi “sumber” pengumpulan data. (suatu teknik 

pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data A, 

B, C) (Sumber: Sugiyono 2011: 331) 

 

E. Teknik Analisis Data 

Menurut Suharsimi Arikunto dalam Kuntjojo (2009: 36-37) data adalah 

segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sutatu 

informasi. Data dapat dklasifikasikan berdasarkan sifat, sumber dan juga skala 

pengukurannya. Data berdasarkan sifatnya adalah data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data berdasarkan sumbernya adalah berupa data primer dan data 

sekunder.  Dan data berdasarkan skela pengukurannya berupa data nominal, data 

ordinal, data interval dan data rasio. 

Dijelaskan oleh Pohan dalam Andi Prastowo (2012: 237) data kualitatif 

adalah semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan 

dihitung secara matematis karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata). 

Selain itu, data kualitatif lebih bersifat proses. Analisis data dalam penelitian 

kualitatif pada hakikatnya adalah suatu proses. Ini mengandung pengertian bahwa 

pelaksanaanya sudah harus dimulai sejak tahap pengumpulan data di lapangan 

untuk kemudian dilakukan secara intensif setelah data terkumpul seluruhnya. 

Menurut Moleong dalam Andi Prastowo (2012: 238) analisis data adalah 

proses pengorganisiran dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data. Secara umum, langkah-langkah pengolahan dan 
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analisis data dalam penelitian kualitatif adalah yang pertama langkah permulaan 

(proses pengolahan), kedua adalah langkah lanjut (penafsiran). 

Dalam langkah permulaan (proses pengolahan) ini terdiri dari tiga tahapan, 

yaitu proses editing, proses klasifikasi dan proses memberi kode. Pada tahap 

editing peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, 

hasil observasi, dokumen-dokumen, memilih foto, dan catatan lainnya. Pada tahap 

klasifikasi peneliti menggolongkan jawaban dan data lainnya menurut kelompok 

variabelnya. Untuk tahap memberi kode peneliti melakukan pencatatan singkat 

(menurut indikator dan variabel), serta memberikan catatan tambahan yang dinilai 

perlu dan dibutuhkan. Penafsiran merupakan langkah terakhir dalam tahap analisis 

data, hasilnya adalah pemaparan gambar tentang situasi dan gejala dalam bentuk 

pemaparan naratif. 

Menurut Miles dan Huberman dalam Andi Prastowo (2012: 241), analisis 

data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 

(penarikan kesimpulan). Pertama, reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersususn yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Sedangkan verifikasi (penarikan kesimpulan) menurut Miles dan Huberman 

dalam Andi Prastowo (2012: 248), kita mulai mencari arti benda-benda, mencatat 
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keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur 

sebab akibat dan alur proposisi. 

Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa ada dua macam metode 

analisis data kualitatif yaitu : 

1. Model analisis mengalir (Flow Analysis Models) 

Dimana dalam model analisis mengalir tiga komponen analisis yaitu 

reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan saling 

mengalir dengan proses pengumpulan data dan mengalir bersamaan.  

2. Model Analisis Interaksi (interactive analysis models). 

Dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan 

dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen 

analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) saling berinteraksi. 

Langkah-langkah dalam analisis interaksi dapat dilihat pada gambar berikut : 

                     

 

Penanaman Rasa Nasionalisme..., Tegar Pambayun Nafidin, FKIP, UMP, 2013



 

 

Gambar 3:  Komponen-komponen analisis data model interaksi. (Sumber : Miles 

dan Huberman dalam Andi Prastowo, 2012: 243) 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

analisis yang kedua yaitu model analisis interaksi atau interactive analysis models 

dengan langkah-langkah yang ditempuh yaitu sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data (data collection) 

Pengumpulan data dilaksanakan pada saat peneliti melakukan observasi 

dan juga wawancara pada narasumber di lapangan. 

b. Reduksi data (data reduction) 

Pada saat reduksi data, pertama kali yang peneliti lakukan adalah 

merangkum hasil penelitian yang masih berbentuk “kasar” ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dipahami. Memilah data hasil penelitian yang didapat di lapangan, 

semisal foto-foto hasil observasi dipisah dengan hasil wawancara dengan 

narasumber. 

Kedua, setelah selesai memisahkan data, peneliti membuang data yang 

kurang bersangkutan dengan topik dan fokus masalah yang diteliti agar tidak 

terlalu melebar fokus masalahnya. Setelah penyederhanaan peneliti menyusun 

satuan dalam wujud kalimat faktual sederhana yang berkaitan dengan fokus 

masalah. Setelah penyusunan kalimat, peneliti melakukan koding agar data dapat 

ditelusuri dari mana sumber data penelitian tersebut. 

c. Penyajian data (data display) 

Setelah peneliti selesai mereduksi data, selanjutnya peneliti melakukan 

penyajian data. Menyajikan data akan terasa lebih mudah karena sudah dipilah 
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terlebih dahulu, tujuan dari penyajian data itu sendiri adalah agar data lebih 

terorganisir dan tersususn rapi sehingga lebih mudah dipahami. Dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Selain itu, dengan adanya 

penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.  

Penyajian data dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data berupa teks 

yang bersifat naratif. Peneliti juga menyajikan gambar disaat diadakannya upacara 

bendera di SMP N 2 Kalibagor, foto guru mata pelajaran IPS disaat kegiatan 

belajar mengajar disertai penanaman moral dan rasa nasionalisme kepada siswa. 

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah 

peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verification ini didasarkan pada 

reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam 

penelitian. Kesimpulan awal atau hipotesis yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan bisa berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap penelitian berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan 

valid saat peneliti kembali ke SMP N 2 Kalibagor mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang matang dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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