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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Secara  bahasa, istilah “Civic Education” diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia menjadi Pendidikan Kewargaan dan menjadi 

Pendidikan Kewarganegaraan. Istilah “Pendidikan Kewargaan” diwakili 

oleh Azra dan Tim ICCE (Indonesia Center for Civic Education) dari 

Universitas Islam Negri (UIN) Jakarta, sebagai pengembang Civic 

Education pertama di perguruan tinggi. Penggunaan istilah ” Pendidikan 

Kewarganegaraan” diwakili oleh Winaputa dkk dari Tim CICED (Center 

Indonesia for Civic Education) (Azra, 2005: 6) 

Menurut Kerr dalam Winataputra dan Budimansyah (2004: 4), 

mengemukakan bahwa citizenship education or civics education di 

definisikan sebagai berikut: 

“Citizenship or civics education is construed broadly to encompass 

the preparation of young people for their roles and responsibilities  

as citizens and, in particular, the role of education (trough 

schooling, teaching, and learning ) in that preparatory process”. 

 

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat di jelaskan bahwa 

pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup 

proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung 

jawab sebagai warganegara, dan secara khusus, peran pendidikan 

termasuk di dalamnya  persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam 
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proses penyiapan warganegara tersebut. Pendidikan kewarganegaran 

adalah sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan 

karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelajaran PKn, pertama 

bahwa PKn merupakan bidang kajian kewarganegaraan yang ditopang 

beberapa disiplin ilmu yang relevan yaitu politik, hukum, sosiologi, 

antropologi dan lain-lain. Kedua Pkn mengembangkan daya nalar (state 

of mind) bagi para peserta didik. Ketiga PKn sebagai suatu proses 

pencerdasan, maka pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah 

yang lebih inspiratif dan partisipatif dengan menekankan pelatihan 

penggunaan logika dan penalaran.  

Menurut Depdiknas (2006), bahwa 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. Pengertian menurut Azyumardi Azra 

(2005: 9) menyatakan bahwa:  

“Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah pendidikan yang 

mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga- 

lembaga demokrasi, rule of law, HAM, hak dan kewajiban warga 

negara serta proses demokrasi”.  

 

Menurut Merphin Panjaitan (2006: 20) menyatakan bahwa:  

“Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang 

bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang 

demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial”. 
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Berdasarkan pengertian pendidikan kewarganegaraan diatas dapat 

dituliskan bahwa PKn adalah pendidikan yang mengarah kepada 

pembentukan warga negara Indonesia yang berperilaku baik, demokratis, 

mengetahui hak dan melaksanakan kewajiban- kewajiban, partisipatif 

mengkaji tentang pemerintahan.  

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Menurut Branson (1997: 7) tujuan Civic Education adalah partisipasi 

yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan 

masyarakat baik tingkat lokal, negara, dan nasional. Tujuan pembelajaran 

PKn dalam Depdiknas (2006: 49) adalah untuk memberikan kompetensi 

sebagai berikut: 

a. Membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung 

jawab. 

b. Menjadi warga negara yang demokratis. 

c. Mampu berpikir komprehensif, analitis dan kritis. 

d. Untuk membekali peserta didik berkenaan dengan hubungan antar 

warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela 

negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh 

bangsa dan negara. 

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan pembelajaran PKn secara 

umum mempersiapkan generasi bangsa yang unggul dan berkepribadian, 

baik dalam lingkungan lokal, regional, maupun global. Sedangkan 

Tujuan PKn menurut Djahiri (2006: 10) adalah sebagai berikut: 
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a. Secara umum tujuan PKn ajeg dalam mendukung keberhasilan 

pencapaian Pendidikan Nasional. 

b. Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan 

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu prilaku yang 

memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan YME dalam 

masyarakat yang terdiri dari golongan agama, prilaku yang bersifat, 

kemanusiaan yang adil dan beradap, prilaku yang mendukung 

kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas 

kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan dan 

pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui 

musyawarah mufakat, serta prilaku yang mendukung upaya untuk 

mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. 

Berdasarkan tujuan PKn yang telah dikemukakan di atas, di 

asumsikan pada hakekatnya setiap tujuan membekali kemampuan-

kemampuan kepada peserta didik dalam hal tanggung jawabnaya sebagai 

warga negara, yaitu warga negara yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan YME berpikir kritis, rasional dan keratif, berpartisipasi dalam 

kegiatan masyarakat, berbangsa dan bernegara membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa lain. 

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah (Sapriya, 2000: 45): 

“Partisipasi yang penuh nalar dan bertanggung jawab dalam 

kehidupan  politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan 

prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi 

warga negara yang efektif  pengetahuan dan keterampilan intelektual 
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serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan 

bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut untuk 

dikembangkan disposisi atau watak-watak tertentu yang 

meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses 

politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta 

perbaikan masyarakat”. 

 

Sedangkan tujuan umum pelajaran PKn ialah mendidik warga negara 

agara menjadi warga negara yang baik, patiotik, toleran, setia terhadap 

bangsa dan negara (Somantri, 2001: 279). Fungsi dari pelajaran PKn 

adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, 

terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia 

dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak 

sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. 

 

B. Nasionalisme 

1. Pengertian Nasionalisme  

Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Secara 

pengertian antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu persekutuan 

hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup 

tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah dan adat-

istiadat. Sedangkan dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam 

suatu daerah yang sama, dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya 

(John Hutchinson, 1997: 148).  

Nasionalisme secara terminologi menurut Sugandhi (1999: 70), 

dapat didefinisikan menjadi dua pengertian yaitu paham kebangsaan 

yang berdasarkan pada kejayaan masa lampau atau paham yang menolak 

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



 

 

 
 

14 

penjajahan untuk membentuk negara yang bersatu, berdaulat dan 

demokratis. Beberapa pakar yang lain juga mengungkapkan definisi lain 

tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang 

berpendapat bahwa kesetiaan yang tertinggi harus diserahkan kepada 

negara kebangsaan (Tukiran et al., 2009: 142).  

Hans (1994: 11) menyatakan nasionalisme adalah suatu paham yang 

berpendapat bahwa kesetiaan yang tertinggi individu harus diserahkan 

kepada negara kebangsaan atau nation state. Perasaaan yang sangat 

mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, 

dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi daerahnya 

selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda.  

Kartodirjo (1999: 60), menyatakan bahwa nasionalisme memuat tentang 

kesatuan (unity), kebebasan (liberty), kesamaan (quality), demokrasi, 

kepribadian nasional serta prestasi kolektif. Jadi nasionalisme ialah suatu 

paham kesadaran untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa karena 

adanya kebersamaan kepentingan, rasa senasib sepenanggungan dalam 

menghadapi masa lalu dan masa kini serta kesamaan pandangan, harapan 

dan tujuan dalam merumuskan cita-cita masa depan bangsa. 

Pemahaman tentang nasionalisme dapat dibedakan antara 

nasionalisme dalam arti sempit dan dalam arti luas (Budiyanto, 2006: 

31):  
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a. Nasionalisme dalam arti sempit  

Nasionalisme diartikan sebagai perasaan kebangsaan atau cinta 

terhadap bangsanya yang tinggi atau berlebih-lebihan sehingga 

memandang bangsa lain rendah.  

b. Nasionalisme dalam arti luas 

Nasionalisme dalam pengertian luas adalah perasaan cinta atau 

bangga terhadap tanah air dan bangsa dengan tetap menghormati 

bangsa lain karena merasa sebagai bagian dari bangsa lain di dunia. 

2. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam nasionalisme 

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam nasionalisme diantaranya:  

a. Prinsip kebersamaan  

Penerapan prinsip kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari 

menuntut setiap warga negara agar memiliki sikap pengendalian diri 

untuk mengarahkan aktivitasnya menuju kehidupan yang selaras, 

serasi dan seimbang. Nilai kebersamaan menuntut setiap warga 

negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan pribadi atau golongan.  

b. Prinsip persatuan dan kesatuan 

Prinsip persatuan dan kesatuan terejawantahkan dalam bentuk 

kesetiaan atau loyalitas yang tinggi hanya untuk kepentingan negara. 

Ini berarti setiap warga negara harus mampu mengesampingkan 

kepentingan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan 

perpecahan atau anarkis. Untuk tetap tegaknya prinsip persatuan dan 
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kesatuan, setiap warga negara harus mampu mengedepankan sikap 

kesetiakawanan sosial, peduli terhadap sesama, solidaritas, dan 

berkeadilan sosial.   

c. Prinsip demokratis 

Prinsip demokratis memandang bahwa setiap warga negara 

mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Hakikat 

semangat kebangsaan adalah adanya tekad untuk hidup bersama 

yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang tumbuh 

dan berkembang dari bawah untuk bersedia hidup sebagai bangsa 

yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur 

Nasionalisme memiliki beberapa aspek politik, sosial ekonomi dan 

budaya. Aspek politik, nasionalisme bersifat menumbangkan dominasi 

politik imperialisme dan bertujuan menghapus pemerintah kolonial. 

Aspek sosial ekonomi, nasionalisme bersifat menghilangkan kesenjangan 

sosial yang diciptakan oleh pemerintah kolonial dan bertujuan 

menghentikan eksploitasi ekonomi. Aspek budaya, nasionalisme bersifat 

menghilangkan pengaruh kebudayaan asing yang buruk dan bertujuan  

menghidupkan kebudayaan yang mencerminkan harga diri bangsa setara 

dengan bangsa lain. Adapun faktor-faktor yang membentuk nasionalisme 

terdiri dari dua yaitu faktor obyektif dan subyektif. Faktor obyektif ini 

terdiri dari bahasa, warna kulit, kebudayaan, adat, agama, wilayah, 

kewarganegaraan dan ras. Sedangkan faktor subyektif adalah cita-cita 

semangat dan keinginan (Hobsbawn, 2001: 106).    
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Substansi nasionalisme Indonesia mempunyai dua unsur. Pertama 

adalah kesadaran mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia 

yang terdiri atas banyak suku, etnik, dan agama. Kedua adalah 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 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” (UUD, 1945).  

Penerapan nasionalisme Indonesia tidak bisa disamakan dengan 

nasionalisme Barat. Sebab nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme 

yang berpondasi Pancasila, yaitu nasionalisme tersebut sesuai dengan 

keadilan sosial. Nasionalisme yang demikian ini menghendaki 

penghargaan, penghormatan, toleransi kepada bangsa/suku bangsa lain. 

Maka nasionalisme Indonesia berbeda dengan nasionalisme Barat  yang 

bisa menjurus ke sovinisme atau nasionalisme sempit yang membenci 

bangsa atau sukubangsa lain, menganggap bangsa atau sukubangsa 

sendirilah yang paling bagus, paling unggul dan sebagainya yang sesuai 

dengan individualisme Barat (Kartaprawira, 2002: 41). 
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C. Nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan  

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sebuah pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara 

Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2003). Pendidikan Kewarganegaraan 

yang diberikan pada generasi muda, dimaksudkan untuk membangun 

semangat kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan bangsa dalam segala 

aspek tidak mudah, karena memerlukan penyadaran sikap hidup warga negara 

terutama pada generasi muda yang menghargai nilai-nilai demokrasi, 

kemanusiaan, keadilan sosial, cinta tanah air, memiliki kesdaran hukum dan 

kemampuan bela negara. Jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat  

kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesaradan pada sejarah bangsa dan sikap 

menghargai jasa para pahlawan dan berorientasi ke masa depan pada generasi 

muda (Sumarsono et al., 2006: 5).  

Pendidikan Kewarganegaraan adalah perdidikan yang bersifat universal, 

tidak hanya konteks pelajaran sekolah tetapi juga community civics, yang 

intinya kaitan antara warga negara, individu, dengan pemerintah, hak dan 

kewajiban sebagai warga negara dari sebuah negara, hukum, demokrasi, 

partisipasi, kesiapan warga negara dari bagian warga dunia (Rahayu, 2007: 

11). Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan 

merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan 
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kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dan 

negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi 

warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (Djahiri, 2006: 14). 

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan juga dikemukakan oleh 

bebarapa pakar dalam Rahayu (2007: 10). Pandangan pakar tentang 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:  

1. Henry Randall Waite (1996: 32) merumuskan Ilmu Kewarganegaraan 

adalah ilmu yang membicarakan hubungan manusia dengan manusia 

dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi dan individu-

individu dengan Negara.  

2. Edmonson (1988: 12) mendefiniksan Pendidikan Kewarganegaraan 

adalah kajian yang berkaitan dengan pemerintahan dan menyangkut hak 

dan kewajiban bela warga negara.  

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membekali dan 

memantapkan siswa dengan dengan pengetahuan dan kemampuan dasar 

hubungan warga negara Indonesia yang Pancasialis dengan negara dan 

sesama warga negara. Dengan kemampuan dasar inilah, siswa dapat 

diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-

hari, berpandangan luas, bersipa demokratis. memiliki kepribadian yang 

mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis.  
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Menurut Tukiran et al. (2009: 5), Pendidikan Kewarganegaraan ini akan 

membuahkan sikap mental bersifat cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari 

peserta didik dengan perilaku diantaranya adalah:  

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati 

nilai-nilai falsafah Negara.  

2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masyarakat, berbangsa dan 

bernegara.  

3. Bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak kewajibannya sebagai 

warga Negara.  

4. Bersikap professional yang dijiwai oleh kesadaran bela Negara.  

5. Aktif memanfaatkan ilmu pengethaun dan teknologi serta seni untuk 

kepentingan kemanusiaan, bangsa dan Negara.  

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi, misi, tujuan, dan ruang 

lingkup isi. Visi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  adalah 

terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan 

watak bangsa (nation and character building) dan pemberdayaan warga 

negara. Misi mata pelajaran ini adalah membentuk warga negara yang baik, 

yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan Undang-Undang 

Dasar 1945 (Djahiri, 2006: 22).  

Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah 

mengembangkan kompetensi yaitu memiliki kemampuan berfikir secara 

rasional, kritis, dan kreatif, sehingga mampu memahami berbagai wacana 
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kewarganegaraan; memiliki ketrampilan intelektual dan keterampilan 

berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab; memiliki watak dan 

kepribadian yang baik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun fungsi Pendidikan 

Kewarganegaraan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan 2006 adalah: 

1. Mengembangkan dan melestarikan nilai moral Pancasila secara dinamis 

dan terbuka. 

2. Mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya sadar 

politik dan konstitusi NKRI dan UUD 1945. 

Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan menjadi pendidikan 

kewarganegaraan yang secara substantif tidak saja mendidik generasi muda 

menjadi warga Negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya 

dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga 

membangun kesiapan warga Negara menjadi warga dunia yang global 

society. Keberadaan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (bersama-

sama mata pelajaran IPS, bahasa, dan kesenian) perlu diberdayakan dalam 

membina dan memupuk rasa kebangsaan pada diri anak didik sejak jenjang 

pendidikan usia dini, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi (Syamsyu 

Yusuf, 2004: 46). 

Pendidikan Kewarganegaraan ini dirancang untuk menekankan pada 

generasi muda manjadi warga Negara yang cerdas dan sadar akan hak dan 

kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta 
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membangun suatu kesiapan warga Negara menjadi warga dunia (Hamidi dan 

Lutfi, 2007: 76). 

 

D. Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Sikap 

Nasionalisme di Lingkungan Sekolah  

Pelaksanaan pendidikan nasionalisme melalui Pendidikan 

Kewarganegaraan di lingkungan sekolah, seperti Sekolah Menegah Pertama 

sangat penting. Hal ini bertujuan untuk membentuk warga negara cerdas, 

terampil dan berkarakter (National Character Building) yang setia dan 

memiliki komitmen kepada bangsa dan Negara pada generasi muda. 

Pendidikan Kewarganegaraan 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 

mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara (Syamsyu Yusuf, 2004: 48). 

Generasi muda sebagai sumber potensi bangsa harus dikembangkan 

dengan sebaik-baiknya untuk mengantarkan pemudapemuda  Indonesia ke 

masa depan sebagai satu generasi yang sehat, tangguh dan bertanggung 

jawab, ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, cinta kepada  tanah air dan persatuan 

bangsa dan demokratis. Pengembangan generasi muda diarahkan kepada 

mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan 

nasional dengan memberikan bekal ketrampilan, kepemimpinan, kesegaran 

jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian, dan budi pekerti 
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yang luhur. Pembinaan generasi muda ini menjadi lebih panting karena 

sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, generasi muda harus 

diarahkan dan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga benar-benar 

merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa, jaminan 

bagi kelestarian Pancasila dan UUD 1945 serta kesinambungan pembangunan 

nasional (Erwin, 2006: 60). 

Usaha-usaha dalam mengembangkan generasi muda untuk 

melibatkannya dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara serta 

pelaksana pembangunan nasional merupakan program dalam rangka 

mewujudkan generasi muda generasi yang sehat, tangguh dan bertanggung 

jawab, ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, cinta kepada  tanah air dan persatuan 

bangsa dan demokratis. Program-program pembinaan dan pengembangan 

generasi muda yang dimaksud harus merupakan bagian integral dari program 

pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan meningkatkan 

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, 

mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal 

semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia 

pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama 

bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Disamping itu, program 

pembinaan dan pengembangan generasi muda diarahkan sesuai dengan Garis-

Garis Besar Haluan Negara, seperti memberi bekal patriotisme dan idealisme, 

kesadaran, bangsa dan bernegara, kepribadian dan budi pekerti luhur, 

kepemimpinan dan ketrampilan, kesegaran jasmani dan daya kreasi disertai 
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usaha pengembangan kreativitas generasi muda agar kreativitas itu 

berkembang secara wajar dan bertanggung jawab (Al Muchtar, 2001: 6). 

Peningkatan nasionalisme pada generasi muda juga dikaji oleh Asriah 

(2008) yang mengkaji peningkatan nasionalisme dalam pembelajaran IPS di 

SMPN 1 Kembaran Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-

nilai nasionalisme generasi muda tidak bisa diukur secara detail hanya 

melelui pembelajaran IPS. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hanani (2011) 

tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan konsep nasionalisme 

melalui pendekatan role-play bagi siswa kelas IXB semester genap SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura tahun pelajaran 2010/2011 menunjukkan bahwa 

peningkatan kualitas proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

dengan pendekatan role-play, yang meliputi: (1) keaktifan siswa dalam 

pembelajaran pada pra siklus sebesar 25.6%, siklus I sebesar 74.4% dan pada 

siklus II sebesar 92.3%; (2) motivasi dan minat belajar siswa pada pra siklus 

sebesar 23.1%, siklus I sebesar 53.9% dan siklus II sebesar 82.0%; (3) 

interaksi dalam proses pembelajaran pada pra siklus 17.9%, siklus I sebesar 

64.1% dan siklus II sebesar 84.6%; Keberanian berpendapat dan bertanya 

pada pra siklus sebesar 23.1%, siklus I sebesar 74.4% dan siklus II sebesar 

84.6%. Pada kualitas output pembelajaran diperoleh hasil, siswa yang 

mendapat nilai batas minimal ketuntasan pada pra siklus sebesar 48.7%, 

siklus I sebesar 76.1% dan siklus II sebesar 94.9%. Ada peningkatan segi 

proses dan out put pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan 

pendekatan roleplay dari para siklus ke siklus I dan siklus I ke siklus II.  
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1. Bentuk-Bentuk Nasionalisme 

Beberapa bentuk nasionalisme menurut Muhammad Yani (2011: 9):  

a. Nasionalisme Kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil) adalah 

sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik 

dari penyertaan aktif rakyatnya, “kehendak rakyat”; “perwakilan 

politik”. 

b. Nasionalisme Etnis adalah sejenis nasionalisme di mana negara 

memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah 

masyarakat. 

c. Nasionalisme Romantik (juga disebut nasionalisme organik, 

nasionalisme identitas) adalah lanjutan dari nasionalisme etnis 

dimana negara memperoleh kebenaran politik hasil dari bangsa atau 

ras; menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik adalah 

bergantung kepada perwujudan budaya etnis yang menepati 

idealisme romantik; kisah tradisi yang telah direka untuk konsep 

nasionalisme romantik. 

d. Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme dimana negara 

memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya 

“sifat keturunan” seperti warna kulit, ras dan sebagainya. 

e. Nasionalisme Kenegaraan ialah variasi nasionalisme 

kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. 

Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan 

mengatasi hak universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri itu 
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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 sejenis nasionalisme dimana negara 

memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun 

begitu, lazimnya nasionalisme etnis adalah dicampuradukkan dengan 

nasionalisme keagamaan. 

2. Bentuk-bentuk Nasionalisme di Lingkungan Sekolah  

Beberapa contoh bentuk nasionalisme yang ada di lingkungan 

sekolah diantaranya sebegai berikut (Lukman Saputra, 2007: 7):  

a. Melaksanakan upacara bendera 

b. mengkaitkan materi pelajaran dengan nilaiu-nilai perjuangan 

c. Warga sekolah (civitas akademika) menghormati kepemimpinan 

Kepala sekolah dengan cara melaksanakan kewajibanya.  

d. Siswa belajar dengan baik sesuai unsur wajib belajar secara 

akademik.  

e. Guru mendidik siswa dengan baik dengan pendidikan yang damai, 

penyelesaian konflik tanpa kekerasan, serta mengacu pada tujuan 

yang akan dicapai baik kompetensi siwa maupun kurikulum.  

f. Memelihara kerukunan antar siswa, guru dan warga sekolah.  
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E. KERANGKA PEMIKIRAN  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran  
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