
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. 

Melalui pendidikan diharapkan akan tumbuh manusia Indonesia yang 

berkualitas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan 

bahwa pendidikan nasional adalah “pendidikan yang berakar pada 

kebudayaan yang berdasarkan kepada pancasila dan UUD‟45” (Nasuiton, 

2003: 12). Sistem pendidikan nasional tidak hanya menekankan pada segi 

kognitif saja akan tetapi kepada aspek yang lain, yaitu aspek afektif dan 

psikomotor. Pengembangan aspek afektif merupakan aspek sikap yang 

meliputi sejumlah nilai-nilai yang perlu dibina dan dikembangkan melalui 

proses pendidikan pada tahapan pendidikan dasar sampai pada tingkat 

perguruan tinggi.  

Pendidikan di Indonesia harus diarahkan untuk pembangunan karakter 

bangsa dan penciptaan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan harus 

memberikan ruang dan peluang terbuka untuk setiap elemen bangsa, sehingga 

harus diupayakan dapat terjangkau setiap masyarakat. Pendidikan dijadikan 

salah satu bentuk revitalisasi nasionalisme (Djahiri, 2006: 23). 

Tujuan pendidikan nasional berdasarkan pasal 3 UU No.20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dinyatakan bahwa: 
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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 yang 

demokrasi serta bertanggung jawab. 

 

Pendidikan bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar 

menjadi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab maka di butuhkan 

pendidikan agar membentuk peserta didik agar membentuk warga negara 

yang demokratis maka perlu pendidikan yang sesuai, yaitu seperti Pendidkan 

Kewarganegaraan (PKn).  

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara 

Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2006). Pendidikan Kewarganegaraan 

sangat esensial diberikan di sekolah sebagai wahana untuk membentuk warga 

negara cerdas, terampil dan berkarakter (National Character Building) yang 

setia dan memiliki komitmen kepada bangsa dan negara. Pentingnya 

pendidikan Kewarganegaraan diberikan di sekolah adalah dalam rangka 

membina sikap dan perilaku siswa sesuai dengan nilai moral Pancasila dan 

UUD 1945 serta menangkal berbagai pengaruh negatif yang datang dari luar 
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baik yang berkaitan dengan masalah ideologi maupun budaya (Budiyanto, 

2006: 58).  

Pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk membina dan 

mengambangkan sikap dan semangat nasionalisme dalam rangka 

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menyadari 

arti pentingnya nasionalisme dalam diri masing-masing warga negara 

terutama generasi muda maka dirasa perlu untuk memberikan pendidikan 

tentang nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda. Penanaman nilai 

nasionalisme dapat dilakukan melalui pendidikan sejarah dan juga pendidikan 

kewarganegaraan (PKn) yang diberikan kepada generasi muda terutama para 

pelajar di bangku sekolah, karena di era globalisasi seperti sekarang ini. 

Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam 

globalisasi. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan 

yang dimunculkan kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang 

akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman 

bersama bagi bangsa-bangsa diseluruh dunia (Edison A. Jamli dkk, 2005: 91).  

Sementara itu, PKn di Indonesia dapat diharapkan mempersiapkan 

peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan 

konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan 

modern. Negara kebangsaan adalah negara yang pembentuknya didasarkan 

pada pembentukan semangat kebangsaan dan nasionalisme yaitu pada tekad 

suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama dibawah satu 
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negara yang sama.walaupun warga masyarakaat itu berbeda-beda agama, ras, 

etnik, atau golongannya. Nasionalisme merupakan salah satu nilai luhur yang 

terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang perlu 

diwariskan kepada generasi penerus termasuk para siswa di sekolah. Dengan 

menanamkan sikap nasionalisme, diharapkan siswa tumbuh menjadi manusia 

pembangunan yakni generasi yang mampu mengisi dan mempertahankan 

kemerdekaan bangsa dan negaranya (Sachari, 2007: 21). 

Nasionalisme perlu ditanamkan dalam pribadi siswa dengan tujuan agar 

masing-masing siswa mempunyai rasa cinta terhadap tanah airnya. 

Penanaman nilai nasionalisme dapat dilakukan melaui berbagai macam cara, 

salah satunya melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sikap nasionalisme siswa dibina 

dan di tumbuh kembangkan sebagai bangsa Indonesia yang cinta terhadap 

tanah air Indonesia.  

“Pendidikan Kewarganaegaraan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, 

moralitas, dan jiwa kebangsaan yang menjadi identitas dan karakter 

bangsa dalam mencapai integritas bangsa, mengembangkan nilai-nilai 

dan mendorong kesadaran terhadap hak dan kewajiban warga negara 

serta mengimplementasikanya dalam kehidupan nyata” (Sachari,      

2007: 21).  

 

Nasionalisme bukan saja dapat dipandang sebagai sikap untuk siap 

mengorbankan jiwa raga guna mempertahankan negara dan kedaulatan 

nasional, tetapi juga bermakna sikap kritis untuk memberi kontribusi positif 

terhadap segala aspek pembangunan nasional (John Hutchinson, 1997: 156). 

Namun, fenomena globalisasi dengan berbagai macam aspeknya seakan telah 

meluluhkan batas-batas tradisional antar negara, menghapus jarak fisik antar 
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negara, bahkan nasionalisme sebuah negara. Alhasil, konflik komunal 

menjadi fenomena umum yang terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya 

negara-negara berkembang. Konflik-konflik serupa juga melanda Indonesia.  

Di negara kita, konflik-konflik ini kian diperuncing oleh karakteristik 

geografis Indonesia. Berbagai tindakan kekerasan (separatisme) yang dipicu 

sentimen etnonasionalis yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia bahkan 

menyedot perhatian internasional. Bangsa Indonesia kini dihadapkan pada 

tantangan untuk menunjukkan apa arti nasionalisme yang sesungguhnya. 

Begitu banyak tindakan korupsi terjadi disaat masyarakat sangat 

membutuhkan penghidupan yang layak. Hal ini membuktikan bahwa pejabat 

negara ini tidak peduli pada bangsa ini. Bangsa ini tercatat sebagai salah satu 

negara dengan tingkat korupsi terbesar di dunia, artinya bangsa ini telah 

tercatat sebagai bangsa yang banyak mencuri dari dirinya sendiri. Kondisi 

tidak mencintai diri sendiri ini menunjukkan bahwa nasionalisme kita telah 

terkikis oleh kesenangan yang ada saat ini. Sifat individualisme yang semakin 

besar yang dimiliki oleh para penguasa telah menjadikan bangsa ini tidak 

mampu berjalan maju (Erwin, 2006: 67).  

Pemupukan rasa nasionalisme tidak dapat dilakukan hanya dalam waktu 

singkat. Pemupukan harus dilakukan secara bertahap, dan cara yang paling 

efektif adalah dengan memberikan contoh yang benar dengan menanamkan 

budaya-budaya kearifan lokal di tingkat SD dan SMP. Pada tingkat ini harus 

dilaksanakan proses penataran berupa pengenalan bahwa bangsa ini besar 

bukan karena jumlah kebudayaannya namun bangsa ini besar karena banyak 
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orang besar didalamnya yang mau mendahulukan kepentingan bersama 

daripada kepentingan golongan tertentu. Metode yang digunakan haruslah 

lebih variatif karena hal ini bukanlah sebuah hal yang bisa diajarkan melalui 

kata-kata seperti pada pendidikan kewarganegaraan (PKn), namun lebih 

kepada penanaman nilai yang harus dilakukan dengan pemberian contoh. 

Pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan (PKn) haruslah menjadi 

titik tekan dalam penanaman rasa nasionalisme, tanpa rasa nasionalisme yang 

baik dan benar, bangsa ini tidak akan pernah menjadi besar            

(Budiyanto, 2006: 60).  

Realita di lapangan sangat sulit menanamkan rasa nasionalisme. Cinta 

tanah air idealnya adalah perasaan bangga menjadi warga Negara Indonesia 

dengan khasanah dan budaya yang ada. Mungkin masih sangat jauh dari 

realita di sekolah. Apalagi dengan pesatnya arus budaya global, dimana 

budaya lokal mulai terpinggirkan oleh adanya budaya global, sehingga terjadi 

pergeseran nilai-nilai moral moral budaya bangsa. Contohnya siswa/ peserta 

didik sekarang lebih suka makan makanan luar negeri (cepat saji) 

dibandingkan makanan tradisional khas daerahnya karena mereka takut 

dikatakan tidak mengikuti jaman atau kuno. Hal tersebut menunjukan bahwa 

budaya ikut berperan serta mempengaruhi moral dan prilaku suatu bangsa. 

Mewujudkan generasi penerus yang memiliki rasa nasionalisme merupakan 

tugas bersama baik dari pihak keluarga, sekolah dan media massa juga 

lingkungan. Setiap komponen pembentuk tersebut jika saling bersinergis dan 
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bekerjasama, kemungkinan besar rasa cinta tanah air akan dapat diwujudkan, 

namun kembali lagi pada pribadi yang bersangkutan. 

Berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kbupaten 

Banyumas tentang penunjukan sekolah sebagai “Pilot Project-Pembinaan 

Nasionalisme Melalui Jalur Pendidikan Tahun 2010 Tingkat Kabupaten 

Banyumas”. SMP Negeri 9 Purwokerto terpilih sebagai salah sekolah 

menengah di Kabupaten Banyumas yang menjadi contoh sekolah pembinaan 

nasionalisme melalui jalur pendidikan. Berdasarkan hal tersebut penulis 

memilih SMP Negeri 9 Purwokerto sebagai lokasi penelitian ini.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan (PKn) dalam 

pembentukan sikap nasionalisme pada siswa di SMP Negeri 9 

Purwokerto? 

2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam pembentukan sikap 

nasionalisme melalui pendidikan kewarganegaraan pada siswa di SMP 

Negeri 9 Purwokerto? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanakan pendidikan 

kewarganegaan (PKn) dalam membentuk sikap nasionalisme siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

Pendidikan Kewarganegaraan Dalam…, Firman Shubhandono, FKIP UMP, 2013



 

 

 
 

8 

1. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam pembentukan 

sikap nasionalisme pada siswa di SMP Negeri 9 Purwokerto. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) dalam pembentukan sikap nasionalisme siswa 

di SMP Negeri 9 Purwokerto. 

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang 

dihadapi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam 

pembentukan sikap nasionalisme siswa di SMP Negeri 9 Purwokerto. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi Siswa  

Sebagai informasi kepada siswa untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai 

dan sikap nasionalisme di dalam dirinya. 

2. Bagi Sekolah  

Sebagai masukan kepada sekolah untuk mengembangkan metode 

pelaksanaan pendidikan nasionalisme melalui Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn).   

3. Bagi Peneliti 

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.  

4. Bagi masyarakat  

Sebagai informasi kepada masyarakat mengenai pendidikan nasionalisme 

melalui pendidikan Kewarganegaraan sejak di sekolah. 
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