
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan bangsa 

Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu indikasi dari kemajuan suatu bangsa 

adalah kualitas pendidikan yang ada pada bangsa tersebut, yang secara tidak 

langsung akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya 

saing tinggi. Akan tetapi, kenyataan sekarang tidak sesuai apa yang diharapkan. 

Kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, bahkan menurun 

dibandingkan pada masa orde baru dan belum meningkat secara signifikan. Hal ini 

dibuktikan dengan kualitas lulusan di Indonesia yang belum mampu bersaing 

dikancah asia bahkan dunia, selain itu banyak pula anak-anak di Indonesia yang 

putus sekolah. Padahal pendidikan Indonesia pada masa orde baru patut 

diperhitungkan, banyak kegiatan pertukaran pelajar dan tenaga pengajar dari 

Indonesia yang diminta untuk mengajar di negara-negara tetangga. Akan tetapi hal 

tersebut sudah jarang, bahkan tidak pernah didengar lagi pada masa sekarang. Hal 

tersebut harus segera dibenahi oleh pihak terkait, karena pendidikan adalah media 

untuk “mencetak” generasi bangsa yang berkualitas untuk masa yang akan datang. 

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, dijelaskan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
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bangsa,bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Dalam konsepsi pembelajaran sejarah, memiliki tujuan-tujuan 

spesifik seperti kesadaran sejarah, nasionalisme, patriotisme, wawasan humaniora, 

disamping kecakapan akademik, yang sampai sekarang belum disosialisasikan 

secara intensif sehingga substansi utama dari kurikulum tersebut kurang mencapai 

sasaran. Untuk mewujudkan itu semua adalah mutlak diperlukan usaha peningkatan 

kualitas pendidikan nasional secara terus-menerus. 

 Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang 

dilaksanakan secara dinamis dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan 

kualitas pendidikan serta berbagai faktor yang berkaitan dengannya, dalam upaya 

pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Program kualitas 

peningkatan kualitas pendidikan adalah tercapainya tujuan pendidikan nasional 

secara substansif, yang diwujudkan dalam kompetensi akademik atau modal 

intelektual, kompetensi sosial atau modal sosial dan kompetensi moral atau modal 

moral (Zamroni, 2005: 1). Ketiga modal dasar ini merupakan kekuatan yang 

diperlukan oleh setiap bangsa agar mampu bersaing dalam era global. 

 Kualitas pendidikan dipengaruhi beberapa faktor, seperti : guru, siswa, 

pengelola sekolah (kepala sekolah, karyawan dan dewan/komite sekolah), 

lingkungan (orang tua, masyarakat, sekolah), kualitas pembelajaran, dan kurikulum 

(Aman. 2011: 4). 
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 Selama ini, pembelajaran sejarah di sekolah kurang begitu diminati oleh 

peserta didik. Pelajaran sejarah dianggap sebagai “hafalan”. Bahkan kebanyakan 

peserta didik  menanggap bahwa pelajaran sejarah tidak membawa manfaat karena 

kajiannya adalah masa lampau. Tidak memiliki sumbangan yang berarti bagi 

dinamika dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pelajaran sejarah hanya 

dianggap sebagai pelajaran pelengkap, apalagi mata pelajaran ini tidak di-UN-kan. 

 Sikap peserta didik yang cenderung apatis terhadap pelajaran sejarah tentu 

diakibatkan oleh banyak faktor baik intern maupun ekstern. Faktor ekstern misalnya 

terkait penyajian materi pelajaran sejarah yang cenderung rentetan fakta yang 

cenderung membosankan, metode pembelajaran yang kurang sesuai dengan 

substansi materi pelajaran sejarah, kurangnya sarana pembelajaran yang 

mendukung, di samping kinerja pendidik sejarah yang merupakan faktor utama 

cenderung belum memuaskan, dan hal itu berdampak pula pada kurang kondusifnya 

proses pembelajaran sejarah. Sedangkan faktor internal meliputi sikap peserta didik 

terhadap pelajaran cenderung kurang positif, begitu juga dengan minat dan motivasi 

yang cenderung rendah. 

 Pembalajaran sejarah sebagai sub-sistem dari sistem kegiatan pendidikan, 

merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan integritas dan kepribadian 

bangsa melalui proses belajar mengajar. Keberhasilan ini akan ditopang oleh 

berbagai komponen, termasuk kemampuan dalam menerapkan metode 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Sistem kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran adalah sistem kemasyarakatan yang kompleks, diletakan sebagai 
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suatu usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam rangka untuk 

membangun dan mengembangkan diri (Aman, 2011: 66). 

 Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, sekolah, orang 

tua, dan masyarakat. Wujud dan bentuk tanggung jawab tersebut tidak sebatas pada 

masalah biaya, akan tetapi yang tidak kalah pentingnya kebersamaan dalam 

membina, mengarahkan, maupun menjalin interaksi yang serasi demi kepentingan 

pendidikan peserta didik. Salah satu konsep yang ditekankan dalam tujuan 

pendidikan nasional adalah terbinanya jiwa atau sikap nasionalisme (kebangsaan) 

dikalangan generasi muda. Mencermati persoalan tersebut, sudah sewajarnya 

apabila perhatian dicurahkan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan 

tersebut. 

 Pendidikan pada dasarnya tidak lepas dari pewarisan nilai-nilai yang 

diyakini oleh suatu masyarakat kepada generasi penerus, termasuk di dalamnya 

jiwa nasionalisme. Semangat nasionalisme pada saat sekarang tidak lagi terletak 

pada pewarisan nilai dalam formulasi struktural, melainkan kesadaran sebagai anak 

bangsa sesuai tuntutan zamannya (Kumalasari, 2008: 21). 

 Ikatan nasionalisme tidak dapat dipisahkan dari ikatan negara, 

kemasyarakatan, dan kebudayaannnya sebab kebangsaan hakikatnya merupakan 

hasil proses pembudayaan dan pendidikan yang diupayakan oleh masyarakat, 

bangsa, dan negara melalui sarana pendidikan yang dimilikanya. Di sinilah letak 

pentingnya pembelajaran sejarah sebagai bidang pendidikan yang paling strategis 

dalam rangka membangun kembali jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda. 
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Melihat sejarah berdirinya negeri ini bahwa nasionalismelah yang 

mengantarkan bangsa ini ke dalam jembatan emas yang disebut kemerdekaan. 

Sejak diberlakukannya politik etis oleh Van Deventer setelah itu munculnya 

organisasi Budi Utomo yang dipimpin oleh Dr. Sutomo pergerakan kebangsaan 

Indonesia untuk meraih kemerdekaan mulai mengalami perubahan yang dulunya 

para pejuang menggunakan cara fisik dan kedaerahan tapi beralih ke arah yang lebih 

halus untuk meraih kemerdekaan (Ricklefs,2005:248). 

 Sekolah merupakan salah satu mediapenting dalam pendidikan, disitulah 

pembelajaran berlangsung. Pengajar menjelaskan materi kepada peserta didik 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Diharapkan dengan 

meningkatkan unsur-unsur di sekolah, khususnya tenaga pengajar dan sarana 

prasarana, akan membantu meningkatkan kualitas generasi muda serta akan 

berdampak terhadap kemajuan bangsa. Dengan diajarkannya berbagai mata 

pelajaran di sekolah, tidak hanya memberi dampak dalam aspek kognitif, tetapi 

berkembangnya pula aspek afektif dan psikomotorik. Peserta didik tidak hanya 

memperoleh ilmu pengetahuan, akan tetapi dapat menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 Melihat kenyataannya di lapangan, generasi muda zaman sekarang masih 

jauh dari harapan. Peserta didik sekarang seolah hanya mencari angka dan lembaran 

kertas, tidak memikirkan ilmu pengetahuan apa yang didapatkan, bahkan 

mengabaikan penerapan ilmu pengetahuan yang mereka dapat di bangku sekolah. 

Kurangnya kepedulian generasi muda terhadap bangsa sendiri merupakan salah 

satu indikasi belum tercapainya tujuan pendidikan di Indonesia. Para generasi muda 
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seolah acuh dan tidak memperdulikan kondisi dan nasib bangsanya, mereka hanya 

fokus terhadap kesenangan pribadi dan tidak memikirkan apa yang sudah mereka 

berikan kepada bangsanya. Hal ini sangat disayangkan, karena nasib masa depan 

bangsa ini berada di tangan mereka. Padahal terdapat mata pelajaran sejarah yang 

menjelaskan mengenai perjuangan Indonesia saat zaman penjajahan, perjuangan 

memperoleh kemerdekaan dan proses membangun bangsa Indonesia sehingga 

menjadi sekarang ini. 

Dengan mempelajari sejarah bangsanya sendiri, diharapkan mampu 

membangun kesadaran dan meningkatkan rasa Nasionalisme terhadap bangsa 

Indonesia. Lemahnya rasa nasionalisme dapat dibuktikan dengan generasi muda 

yang lebih tertarik budaya asing, bahkan tidak sedikit yang mempelajarinya, 

melebihi ketertarikan tarhadap budaya bangsa sendiri.Selain itu, diharapkan pula 

menjadi tameng terhadap era globalisasi yang mengalir pesat, agar tidak terbawa 

dampak negatif. Para peserta didik harus sadar bahwa perjuangan untuk 

memperoleh kebebasan dari tangan penjajah sangat sulit dan waktu yang lama, para 

pejuang mengorbankan harta, jiwa dan raga. Sebagai manusia yang hidup di zaman 

sekarang, para peserta didik harus sadar akan tugas mereka yaitu melanjutkan 

perjuangan para pahlawan untuk membangun bangsa agar menjadi lebih baik. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti terdorong untuk meneliti 

mengenai Pembelajaran Sejarah Dalam Pembentukan Jiwa Nasionalisme Peserta 

didik kelas XTKRO (Teknik Kendaraan Ringan Otomotif) SMK Wiworotomo 

Purwokerto Tahun Ajaran 2018/2019. Seperti yang diketahui, bahwa pada tingkat 

pendidikan tersebut peserta didik telah terbuka dan luas dari segi wawasannya, serta 
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usia-usia pada tingkat pendidikan tersebut merupakan titik rawan karena mereka 

akan memasuki fase dewasa awal sehingga masih labil dari segi emosi. Peserta 

didik juga belum menunjukan sikap nasionalisme yang baik, hal ini dibuktikan 

dengan beberapa peserta didik yang belum bersikap khidmat dan serius saat 

melaksanakan upacara bendera, khususnya pada saat menyanyikan lagu Indonesia 

Raya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran sekolah dalam pembentukan jiwa nasionalisme peserta 

didik kelas X TKRO di SMK Wiworotomo Purwokerto? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran sejarah di kelas X TKRO SMK 

Wiworotomo dalam pembentukan jiwa nasionalisme? 

3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan 

pendidik dalam pembentukan jiwa nasionalisme peserta didik kelas 

XTKRO SMK Wiworotomo Purwokerto? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Guna mengetahui peran sekolah dalam pembentukan jiwa nasionalisme 

peserta didik kelas X TKRO di SMK Wiworotomo Purwokerto. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran sejarah di kelas X TKRO 

SMK Wiworotomo dalam pembentukan jiwa nasionalisme. 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang 

dilakukan pendidik dalam pembentukan jiwa nasionalisme peserta didik 

kelas XTKRO SMK Wiworotomo Purwokerto. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang pendidikan sejarah. Serta, untuk memberikan sumbangan 

informasi sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

1) Meningkatkan sikap dan rasa nasionalisme peserta didik. 

2) Meningkatkan kebanggaan rasa cinta tanah air. 

3) Menyadarkan pentingnya jiwa nasionalisme bagi generasi muda. 

4) Membantu peserta didik menentukan sikap hidup sebagai suatu 

bagian dari kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. 

b. BagiPendidik 

Memberikan sumbangan informasi kepada pendidik sejarah dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar dalam pembentukanjiwa 

nasionalisme sebaik mungkin kepada peserta didik. 

c. Bagi Peneliti 

Memberi bekal pengetahuan peneliti berkaitan dengan pembelajaran 

sejarah dalam pembentukan jiwa nasionalisme peserta didik. 
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E. Kajian Pustaka dan Penelitian Relevan 

1. Kajian Pustaka 

a. Pembelajaran Sejarah 

Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar dan 

mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih dominan pada 

peserta didik, sementara mengajar secara intruksional dilakukan oleh pendidik. 

Jadi, istilah pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. Dengan 

kata lain, pembelajaran adalah penyederhanaan dari kata belajar dan mengajar 

(BM), proses belajar mengajar (PBM), atau kegiatan belajar mengajar (KBM). 

Kata atau istilah pembelajaran dan penggunaannya masih tergolong baru, 

yang mulai populer semenjak lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003. Menurut undang-undang ini, pembelajaran diartikan 

sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar. Menurut pengertian ini, pembelajaran merupakan bantuan 

yang diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan keyakinan pada 

peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Namun dalam implementasinya, 

sering kali kata pembelajaran ini diidentikkan dengan kata mengajar (Susanto, 

2013: 19). 

Pembelajaran atau pengajaran menurut Degeng adalah upaya untuk 

membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini secara implisit dalam pengajaran 
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terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai 

hasil pengajaran yang diinginkan (B Uno, 2006: 2). 

Kata sejarah diadopsi dari bahasa Arab yaitu Syajarah yang berarti pohon 

kehidupan. Maksudnya, segala hal mengenai kehidupan memiliki “pohon” yakni 

masa lalu itu sendiri. Sebagai pohon, sejarah adalah awal dari segalanya yang 

menjadi realitas masa kini. Singkatnya, masa kini adalah produk atau warisan masa 

lalu. Hal ini berkolerasi dengan arti kata Syajarah sebagai keturunan dan asal-usul 

(Hamid & Madjid, 2011: 3-4). 

Pada umumnya orang memakai istilah sejarah untuk menunjuk cerita 

sejarah, pengetahuan sejarah, gambaran sejarah, yang kesemuanya itu sebenarnya 

adalah sejarah dalam arti subjektif. Sejarah dalam arti objektif menunjuk kepada 

kejadian atau peristiwa itu sendiri, ialah peristiwa sejarah dalam kenyataannya. 

Kejadian itu sekali terjadi tidak dapat diulang atau terulang kembali. Kesimpulan 

akhir Sartono, menegaskan bahwa sejarah merupakan cerita tentang pengalaman 

kolektif suatu komunitas atau nation di masa lampau (Aman, 2011: 13-14). 

Dalam al-Muqaddimah Ibn Khaldun (Ahmad Syafii Maarif, 1997: 2), 

terdapat dua sisi sejarah yang perlu diperhatikan, yakni sisi luar dan sisi dalam. 

Pada sisi luar sejarah itu tidak lebih dari pada perputaran kekuasaan yang silih 

berganti di masa lampau. Tetapi pada sisi dalamnya sejarah adalah suatu penalaran 

kritis (nazar) dan kerja yang cermat untuk mencari kebenaran; suatu penjelasan 

yang cerdas tentang sebab-sebab dan asal-usul segala sesuatu; suatu pengetahuan 

yang mendalam tentang bagaimana dan mengapa peristiwa-peristiwa itu terjadi. 
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

sejarah merupakan proses belajar mengajar yang melibatkan pendidik dan peserta 

didik, di dalamnya mempelajari peristiwa masa lampau yang mempunyai 

keterkaitan erat dengan masa sekarang agar memperoleh masa depan yang lebih 

baik. 

b. Jiwa Nasionalisme 

Menurut Ki Hadjar Dewantara, di dalam perkataan ‘jiwa’ itu terkandunglah 

beberapa sifat-sifat dari kebatinan manusia. Jika mencari artinya yang pokok atau 

yang umum maka bolehlah perkataan jiwa itu diartikan kekuatan yang menjadi 

penggerak manusia. Jadi kalau jiwa itu tidak ada tentulah manusia tidak hidup, yaitu 

tubuh dan badannya itu adalah mayat belaka. Di sini samalah artinya perkataan 

Jawa “nyawa”  dan perkataan Arab ‘roch-chajat’ yang kedua-duanya berarti 

sebabnya hidup. Lain daripada itu perkataan ‘jiwa’ atau ‘roh’ itu terpakai juga 

dengan arti ‘semangat’ atau ‘jiwa perasaan’, misalnya: ‘berjiwa lemah’ atau 

‘berjiwa keras’, jiwanya perhimpunan, jiwanya seorang anak budak dan 

sebagianya. Dari penjelasan tersebut, perkataan jiwa dapat diartikan sebagai: 

1) Kekuatan yang menyebabkan hidupnya manusia 

2) Serta menyebabkan manusia dapat berpikir, berperasaan dan 

berkehendak (budi) 

3) Lagi pula menyebabkan orang mengerti atau insyaf akan segala gerak 

jiwanya (Walgito, 2005: 5). 

Kata nasional berasal dari kata nation dari bahasa inggris yang artinya 

bangsa. Hans Kohn menyebutkan bahwa “Nationalism is a state of mind ini which 
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the supreme loyality of individual is felt to be due the nation state”, artinya 

nasionalisme merupakan suatu paham yang memandang bahwa kesetiaan tertinggi 

individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (Aman,2011:38). 

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa jiwa 

nasionalisme adalah  kekuatan semangat yang mampu menggerakan manusia untuk 

mengabdi dan memberikan kesetiaan yang tertinggi untuk bangsa dan negaranya 

sendiri. 

Ernest Renan, dalam bukunya Qu’est ce qu’une Nation melihat bahwa 

hakikat nasionalisme adalah le dessire vivre ensemble (keinginan untuk hidup 

bersama) atau le desire d’etre ensemble (keinginan untuk eksist bersama). 

Nasionalisme bertumpu pada kesadaran akan adanya jiwa dan prinsip spiritual, 

yang berakar pada kepahlawanan masa lalu, dan tumbuh karena penderitaan 

bersama, dan kesenangan bersama. Kesamaan historis masa lampau telah terbentuk 

kesadaran sejarah untuk tetap berada bersama dalam entitas politik masa depan. Hal 

ini menuntut penghayatan etos pluralisme di satu pihak, menghargai eksistensi dan 

eksisi berbagai subkultur untuk vivre ensemble dan d’etre ensemble (Tjokrowinoto 

dalam Taniredja, dkk2014: 142-143). 

Hans Kohn didalam Mudyahardjo(2001: 192-193) mengemukakan 

perkembangan nasionalisme, yang merupakan salah satu dari kekuatan yang 

menentukan dalam sejarah modern dan berasal dari Eropa Barat abad 18. Selama 

abad 19 telah tersebar di seluruh Eropa dan pada abad 20 telah menjadi suatu 

pergerakan sedunia. Dari tahun ke tahun artinya semakin bertambah penting di Asia 

dan Afrika. Tetapi nasionalisme tidaklah sama di setiap zaman, ia merupakan suatu 
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peristiwa sejarah, jadi ditentukan oleh ide-ide politik dan susunan masyarakat dari 

berbagai negara dimana berakar. 

Hans Kohn membedakan nasionalisme dalam tiga kelompok, yaitu : 

1) Nasionalisme liberal, yang memperjuangkan kemerdekaan 

perseorangan dari kekuasaan kolektif; contohnya adalah nasionalisme 

Inggris dan Amerika Serikat yang terkenal dengan Deklarasi 

Kemerdekaan Amerika 1776, 

2) Nasionalisme kerakyatan, nasionalisme persatuan, yang 

memperjuangkan kebebasan kolektif yang berkembang menuju pada 

kesetiaan kepada persatuan rakyat mengatasi kesetiaan kepada 

perseorangan; contohnya Perancis yang berlandaskan pada prinsip 

persamaan, kemerdekaan dan persaudaraan, dan Indonesia yang 

berlandaskan kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. 

3) Nasionalisme totaliter, nasionalisme integral, yaitu mengedepankan 

kekuasaan dan keutamaan mutlak masyarakat nasional daripada 

individu. Dan menyatakan perlu adanya aksi yang tegas oleh suatu 

barisan pelopor yang bersatu-padu, berdisiplin dam cukup 

persenjataannya, terhadap suatu elit yang pada suatu saat menentukan 

akan merebut kekuasaan; contohnya adalah nasionalisme Jerman zaman 

Nazi, dan nasionalisme Italia zaman Fasisme. 

Nasionalisme Indonesia juga memiliki karakteristik yang terdapat pada 

Dokumen Resmi Pernyataan Kemerdekaan Indonesia, yang berisi sebagai berikut: 
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1) Proklamasi 17 Agustus 1945, yang menyatakan kemerdekaan bangsa 

Indonesia dari penjajahan asing serta cara perpindahan kekuasaan yang 

akan dilaksanakan dengan cara yang seksama dan dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya. 

2) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan perbaikan 

Piagam Jakarta. Dalam hubungan dengan pernyataan kemerdekaan, 

pembukaan UUD 1945 berisi: 

a) Hak setiap bangsa memperoleh kemerdekaan (alenia 1). 

b) Cara bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan, melalui perjuangan 

pergerakan kemerdekaan Indonesia (alenia 2). 

c) Kekuatan yang mendorong tercapainya kemerdekaan Indonesia 

yaitu Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan keinginan luhur untuk 

mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas (alenia 3). 

d) Cita-citamengisi kemerdekaan dan dasarnya, yaitu negara Republik 

Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, yang 

pemerintahannya melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah 

darah Indonesia (tujuan nasional) untuk: 

a) Memajukan kesejahteraan umum, 

b) Mencerdaskan kehidupan bangsa, 

c) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaiann abadi dan keadilan sosial (alenia 4). 

Selain itu, nasionalisme Indonesia memiliki beberapa ciri-ciri, sebagai 

berikut: 
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1) Nasionalisme kerakyatan/persatuan yang anti penjajahan. Pernyataan 

kemerdekaan yang dirumuskan oleh bangsa Indonesia adalah 

pernyataan kemerdekaan bangsa, dan bukan pernyataan kemerdekaan 

perseorangan, seperti misalnya Pernyataan Kemerdekaan Amerika, dan 

pernyataan tersebut anti penjajahan. 

2) Nasionalisme kerakyatan/persatuan yang patriotik, yang religius. 

Nasionalisme Indonesia lahir dari perjuangan gerakan kemerdekaan 

Indonesia dan bersumber dari rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan 

keinginan luhur untuk membentuk kehidupan kebangsaan yang bebas. 

3) Nasionalisme kerakyatan/persatuan yang berdasarkan Pancasila. 

Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang bersendikan 

kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila, yang dalam 

pelaksanaannya bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

tanah tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menciptakan ketertiban dunia 

yang abadi dan yang berkeadilan sosial. 

c. Peserta Didik 

Istilah peserta didik digunakan berdasarkan pandangan bahwa makhluk 

manusia yang dididik adalah makhluk yang berkepribadian. Istilah tersebut 

digunakan mengingat bahwa pendidikan adalah suatu proses pendidikan sepanjang 

hayat. Ia merupakan suatu proses, proses penyesuaian diri dan proses pemecahan 

masalah. Dengan kata lain, suatu proses pemanusiaan manusia (Syafril & Zelhendri 

Zen, 2017: 86). 
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Dasar-dasar hakekat dari peserta didik, Raka Joni menyatakan bahwa: 

Hakekat peserta didik didasarkan kepada empat hal, yakni: 

1) Peserta didik bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri sesuai 

dengan wawasan pendidikan seumur hidup, 

2) Peserta didik memiliki potensi, baik fisik maupun psikologis yang 

berbeda-beda, sehingga masing-masing peserta didik merupakan insan 

yang unik, 

3) Peserta didik memerlukan pembinaan individual serta perlakuan yang 

manusiawi, dan 

4) Peserta didik pada dasarnya merupakan insan yang aktif menghadapi 

lingkungan. 

Abdullah Nashih Ulwan (dalam Rahardjo, 1999: 59) mengatakan bahwa 

peserta didik adalah objek pendidikan. Ia merupakan pihak yang harus dididik, 

dibina dan dilatih untuk mempersiapkan menjadi manusia yang kokoh iman dan 

Islamnya serta berakhlak mulia. Keberhasilan dalam merealisasikan tujuan 

pendidikan secara optimal, faktor peserta didik perlu dipersiapkan sedemikian rupa, 

agar tidak mengalami banyak hambatan dalam menerima ajaran tauhid dan nilai-

nilai kemulian lainnya. 

Syamsul Nizar sebagaimana dikutip oleh Ramayulis (2006: 77) 

mendeskripsikan enam kriteria peserta adalah sebagai berikut : 

1) Peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa tetapi ia memiliki dunianya 

sendiri. Peserta didik memiliki metode belajar mengajar tersendiri, ia tidak 

boleh dieksploitasi oleh orang dewasa dengan memaksakan untuk 
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mengikuti metode belajar mengajar orang dewasa, sehingga peserta didik 

kehilangan dunianya; 

2) Peserta didik memiliki masa atau priodisasi perkembangan dan 

pertumbuhannya. Menurut Abraham Maslow, terdapat lima hierarki 

kebutuhan yang dikelompokan menjadi dua kategori. Pertama, kebutuhan 

taraf dasar (basic needs) yang meliputi kebutuhan fisik, rasa aman dan 

terjamin, cinta dan ikut memiliki (sosial), dan harga diri. Kedua, meta 

kebutuhan (meta needs) meliputi aktualisasi diri seperti keadilan, kebaikan, 

keindahan, keteraturan, kesatuan dan lain sebagainya. 

3) Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan antara 

individu satu dengan individu lain, baik disebabkan oleh faktor bawaan 

maupun lingkungan dimana ia berada. Perbedaan ini dipengaruhi oleh 

faktor endogen (fitrah) seperti jasmani, intelegensi, sosial, bakat dan minat 

sedangkan faktor eksogen (lingkungan) dipengaruhi oleh pergaulan dan 

pengajaran yang didapatkan di lingkungan ia berada; 

4) Peserta didik merupakan dua unsur utama jasmani dan rohani, unsur jasmani 

memiliki daya fisik dan unsur rohani memiliki daya akal hati nurani dan 

nafsu; 

5) Peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. Sesuai dengan 

hakikat manusia, peserta didik sebagai makhluk monopluralis, maka pribadi 

peserta didik walaupun dari banyak segi, merupakan satu kesatuan jiwa raga 

(cipta, rasa dan karsa); 
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6) Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat 

dikembangkan dan berkembang secara dinamis (fleksibel). 

Senada dengan pernyataan di atas, Syaiful Bahri Djamarah (2000: 51-52) 

mengatakan bahwa peserta didik memiliki karakteristik-karakteristik yang penting 

untuk diperhatikan. Karakter-karakter tersebut antara lain: 

1) Belum menjadi orang dewasa, sehingga masih menjadi tanggung jawab 

pendidik; 

2) Masih menyempurnakan aspek tertentu untuk menyempurnakan 

kedewasaannya; 

3) Memiliki sifat dasar yang sedang berkembang secara terpadu yaitu 

kebutuhan biologis, rohani, sosial, intelegensi, emosi dan sebagainya. 

2. Penelitian Relevan 

Penelitian secara khusus mengenai “Pembelajaran Sejarah Dalam 

Pembentukan Jiwa Nasionalisme Peserta Didik Kelas XTKRO SMK Wiworotomo 

Purwokerto Tahun Ajaran 2018/2019” sejauh pengamatan peneliti belum pernah 

dilakukan. Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian mengenai hubungan pengaruh 

pembelajaran sejarah terhadap nasionalisme, diantaranya yaitu: 

Pendidikan Sejarah dan Nasionalisme yang ditulis oleh Dyah Kumalasari 

pada tahun 2008. Dalam tulisan tersebut menjelaskan tentang ikatan nasionalisme 

yang tidak bisa dipisahkan dari ikatan negara, kemasyarakatan, dan kebudayaan. 

Selain itu, pendidikan sejarah secara umum bertujuan untuk membentuk warga 

negara yang baik, dan menyadarkan peserta didik untuk mengenal diri dan 
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lingkungannya, serta sebagai bidang pendidikan paling strategis dalam rangka 

membangun kembali jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda. 

Peranan Pembelajaran Sejarah Dalam Penanaman Sikap Nasionalisme 

Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Pecangan yang ditulis oleh Citra Ayu Amelia 

pada tahun 2014. Dalam tulisan tersebut berisi tentang implementasi pembelajaran 

sejarah dalam penanaman sikap nasionalisme siswa kelas XI IPS. Dijelaskan pula 

bahwa masih banyak pendidik yang mengabaikan pentingnya penggunaan RPP, 

serta penerapan metode pembelajaran yang belum berjalan secara maksimal. 

Tulisan ini membahas mengenai kendala-kendala yang dialami oleh pendidik dalam 

proses kegiatan belajar belajar mengajar guna menanamkan sikap nasionalisme 

pada siswa. 

Penanaman Rasa Nasionalisme Melalui Pembelajaran Sejarah Pada Siswa 

Kelas XI IPS DI SMA Negeri Jatilawang yang ditulis oleh Tiyas Sartika dalam 

sebuah penelitian yang dilakukan pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri Jatilawang. 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena sejarah merupakan salah satu pelajaran yang 

dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme kepada generasi penerus bangsa di 

lingkungan sekolah, selain itu juga dapat menjadi tameng dari dampak buruk 

globalisasi. Penelitian ini menyatakan bahwa sikap nasionalisme siswa dapat 

berkembang apabila pendidikan sejarah yang diberikan dapat menarik dan tidak 

membosankan. Selain itu, peran guru sangat penting sebagai pemegang kebijakan 

pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

Penanaman Rasa Nasionalisme di SMP N 2 Kalibagor Tahun Pelajaran 

2012/2013 yang ditulis oleh Tegar Pambayun Nafidin pada tahun 2013. Pada 
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penelitian bertujuan untuk mengetahui peran sekolah dalam menanamkan rasa 

nasionalisme melalui kegiatan-kegiatan formal dan nonformal yang diberlakukan 

di SMP N 2 Kalibagor. Hal ini dikarenakan para generasi muda akan menjadi 

penentu nasib bangsa Indonesia di masa mendatang, maka guru sebagai pengganti 

orang tua dan pendidik harus menanamkan rasa nasionalisme agar mereka kelak 

akan menjadi pemimpin dapat membawa Indonesia semakin sejahtera dan maju. 

Penanaman Nasionalisme Melalui Pembelajaran Sejarah Pada Siswa Kelas 

XI di SMA Negeri 3 Purwokerto Tahun Pelajaran 2014/2015 yang ditulis oleh 

Luinarti pada tahun 2015. Penelitian tersebut dilatarbelakangi menumbuhkan sikap 

patriotisme dan nasionalisme sangatlah penting, khususnya kepada pelajar karena 

mereka merupakan calon pemimpin bangsa. Pihak sekolah dan guru sejarah 

memegang peran penting dalam menumbuhkan sikap nasionalisme kepada siswa, 

dalam pelajaran sejarah terdapat materi yang dapat menumbuhkan nilai-nilai 

nasionalisme ke dalam diri siswa. 

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan diatas terdapat beberapa 

kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu pengaruh 

pembelajaran sejarah tehadap nasionalisme dan subjek yang diteliti adalah peserta 

didik. Akan tetapi, terdapat pula perbedaan, antara lain tempat (objek) dan pokok 

permasalahan yang dikaji, selain itu terdapat perbedaan lain berupa subjek yang 

diteliti dalam penelitian ini sebagian besar adalah peserta didik laki-laki. Dari 

kelima karya ilmiah diatas dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran sejarah 

memegang peranan penting dalam pembentukan jiwa nasionalisme generasi muda 

bangsa. Semakin merosotnya jiwa nasionalisme saat ini menjadi tanggung jawab 
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bersama, harus ada evaluasi dan perbaikan guna meningkatkan jiwa tesebut dalam 

diri peserta didik di Indonesia. 

F. Kajian Teoritis dan Pendekatan 

1. Kajian Teoritis 

a. Teori Behaviorisme 

Teori belajar behaviorisme berorientasi pada “hasil yang dapat diukur, 

diamati, dianalisis, dan diuji secara obyektif”. Evaluasi atau penilaian didasarkan 

atas perilaku yang tampak. Behaviorisme yang digagas Watson punya pengaruh 

besar pada bidang pendidikan dan pembelajaran, serta pentingnya pendidikan 

dalam perkembangan tingkah laku (Rahyubi, 2014: 14). 

Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku 

manusia. Behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah, 

dan mengabaikan aspek mental. Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, 

yang diamati adalah perilaku peserta didik, bukan kesadaran. Berbeda dengan 

kesadaran, perilaku adalah apa yang dapat dilihat dan dipelajari. Dan, berbeda 

dengan perilaku, kesadaran termasuk kawasan fantasi dan imajinasi. Kedua 

kawasan ini bersifat abstrak dan sukar diuji karena mengandung banyak 

subyektivitas. 

Teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan 

perilaku yang dapat diamati, diukur dan dinilai secara konkret sebagai hasil dari 

pengalaman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan 

respons, namun stimulus dan respons yang dimaksud harus dapat diamati 

(observable) dan dapat diukur. Meskipun terdapat adanya perubahan-perubahan 
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mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun hal tersebut tidak 

diperhitungkan karena tidak dapat diamati (Rahyubi, 2014: 18). 

Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa 

stimulus dan output yang berupa respons. Stimulus adalah  apa saja yang diberikan 

pendidik kepada peserta didik, sedangkan repons adalah reaksi atau tanggapan 

peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh pendidik tersebut. Oleh karena 

itu, apa yang diberikan oleh pendidik (stimulus) dan apa yang diekspresikan oleh 

peserta didik (respons) harus dapat diamati dan diukur. 

Teori Behaviorisme digunakan untuk membantu peneliti dalam mengukur, 

meneliti dan menganalisis perilaku peserta didik kelas X TKRO SMK Wiworotomo 

Purwokerto, khususnya sikap mereka pada saat pelaksanaan upacara bendera, 

kegiatan pramuka, dan kegiatan belajar mengajar di kelas. Selain peserta didik, 

subjek yang diamati adalah pendidik mata pelajaran sejarah dalam menyampaikan 

materi pelajaran di kelas, metode yang digunakan cara menanamkan nilai-nilai 

nasionalisme kepada peserta didik melalui pembelajaran sejarah di kelas. 
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 Bagan 1. Skema proses belajar dan pembelajaran menurut John B. Watson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rahyubi, 2014: 19) 

 

b. Teori Nasionalisme 

Nasionalisme adalah suatu paham, yang berpendapat bahwa kesetiaan 

tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (Kohn, 1984 : 11). 

Perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah 

darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di 

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

Jika dilihat nasionalisme dalam taraf pembentukannya, seperti pada 

pergerakan nasional, lebih terikat pada unsur-unsur subjektif, salah satunya 

mengenai kesadaran kelompok. Pada tahap ini, nasionalisme  belum memasukan 

unsur objektif dari kenyataan sejarah secara nyata, seperti negara, wilayah, bahasa, 

tradisi bersama dan lainnya. Proses pengembangan kesadaran nasionalisme 

Indonesia dipelopori salah satunya oleh Sukarno, yang berkeyakinan bahwa hanya 

Stimulus Internal 

Minat Siswa 

Siswa 

Eksternal Guru 

Lingkungan 
Respons 

Perubahan tingkah laku 
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dengan ide dan jiwa nasionalismelah sekat-sekat etnik, suku, agama, budaya, dan 

tanah kelahiran bisa ditembus untuk menggalang persatuan perjuangan melawan 

kolonialisme. 

Nasionalisme merupakan suatu konsep penting yang harus tetap 

dipertahankan untuk menjaga agar suatu bangsa tetap berdiri dengan kokoh dalam 

kerangka sejarah pendahulunya, dengan semangat nasionalisme yang tinggi maka 

eksistensi suatu negara akan selalu terjaga dari segala ancaman, baik ancaman 

secara internal maupun eksetrnal. Salah satu upaya terbaik yang harus ditempuh 

untuk menanamkan jiwa nasionalisme tersebut adalah dengan menggunakan 

pendekatan nilai-nilai sejarah melalui pembelajaran sejarah di sekolah. 

Perwujudan Nasionalisme disesuaikan dengan keadaan atau kondisi suatu 

negara, artinya nasionalisme pada zaman dahulu, sekarang dan yang akan datang 

tentunya akan berbeda. Ketika pada masa penjajahan perwujudannya adalah berupa 

perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan dan mendirikan negara sekaligus 

menentang penjajahan. Berbeda halnya ketika negara ini sudah berdiri, karena 

sudah merasa bersatu perwujudan nasionalisme adalah dengan mengisi dan 

mempertahankan kemerdekaan negara untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. 

Nasionalisme bangsa Indonesia merupakan jiwa kebangsaan yang memang mutlak 

harus mengingat bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, agama, 

kebudayaan dan bahasa. 

Proses bernegara merupakan kehendak untuk bersatu dalam persyarikatan 

hidup bersama. Kehendak untuk bersatu adalah syarat mutlak adanya negara 

kesatuan Republik Indonesia, apa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda, dalam 
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taraf keinginan bangsa Indonesia, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk negara 

proklamasi. 

Bangsa Indonesia adalah bangsa kesatuan dari berbagai suku bangsa dengan 

Bhineka Tunggal Ika, dan negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan sebutan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bakry, 2010: 132-137). 

Jadi perwujudan perwujudan nasionalisme bangsa Indonesia tercermin 

dalam rangkaian peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa lampau. 

Selain itu, perwujudan rasa nasionalisme juga tumbuh dalam jiwa seseorang, yaitu 

dengan loyalitas, kecintaan dan penghormatan kepada negara. Pembinaan 

nasionalisme secara tepat dan efektif mutlak diperlukan agar nasionalisme tetap 

berkobar di dalam jiwa para generasi muda bangsa Indonesaia yang hidup jauh 

setelah perjuangan kemerdekaan berlalu. 

Jiwa nasionalisme terdapat pada setiap bangsa di seluruh dunia. Menurut 

Abdulgani dalam Yudohusodo dkk (1994: 35), jiwa Nasionalisme dan Patriotisme 

menyatu dalam sumber energi untuk menjayakan bangsa, mengolah tanah air demi 

kemajuan dan kemakmuran bersama. 

Indikator dari sikap nasionalisme menurut Agustarini dalam Nurhayati 

(2013: 7), yaitu: 

1) Menjaga dan melindungi negara. 

2) Sikap rela berkorban/patriotisme. 

3) Indonesia bersatu. 

4) Melestarikan budaya Indonesia. 

5) Cinta tanah air. 
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6) Bangga berbangsa Indonesia. 

7) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 

Sikap nasionalisme dapat dikembangkan melalui kebiasaan yang berada di 

lingkungan sekolah. Menurut Soegito (2006: 95), aspek sikap nasionalisme yang 

akan dikembangkan yaitu: 

1) Cinta tanah air, 

2) Rela berkorban, 

3) Persatuan dan kesatuan, 

4) Pantang menyerah. 

Berdasarkan aspek sikap nasionalisme diatas, beberapa kebiasaan yang 

dapat diterapkan di sekolah guna mengembangkan jiwa nasionalisme peserta didik 

di sekolah, yaitu: (1) Upacara bendera, (2) Organisasi sekolah, (3), Memperingati 

hari besar nasional, (4) Menyanyikan lagu-lagu nasional, dan (5) Memberikan 

pendidikan moral. 

Nilai-nilai nasionalisme Indonesia adalah nilai-nilai yang bersumber pada 

semangat kebangsaan Indonesia yang diharapkan dapat menjadi standar perilaku 

warga negara Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut 

Djojomartono (1989: 5-7), nilai-nilai nasionalisme adalah sebagai berikut: 

1) Nilai rela berkorban 

Nilai rela berkorban merupakan aturan jiwa atau semangat bangsa 

Indonesia dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar. 
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2) Nilai Persatuan dan Kesatuan 

Nilai ini mencakup pengertian disatukannya beraneka corak yang 

bermacam-macam menjadi sebuah kebulatan. Bermacam agama, suku 

bangsa yang dipeluk dan bahasa yang dipergunakan mudah memberi 

kesempatan timbulnya kekerasan. Kekerasan ini ditiadakan bilamana 

semua pihak mempunyai rasa persatuan dan kesatuan yang tebal. 

Dengan demikian semboyan negara kita yang berbunyi “Bhinneka 

Tunggal Ika”, benar-benar dapat digunakan pedoman segenap warga 

Indonesia untuk berinteraksi dan mampu mengayomi dari seluruh 

wilayah Indonesia. 

3) Nilai Harga Menghargai 

Sebagai bangsa yang berbudaya, bangsa Indonesia sejak lama telah 

menjalin hubungan dengan bangsa lain atas dasar semangat harga 

menghargai. Jalinan persahabatan dengan bangsa merupakan bagian 

dari kehidupan bangsa Indonesia. 

4) Nilai Kerjasama 

Nilai kerjasama ini merupakan aktivitas bangsa Indonesia dalam 

kehidupan sehari-hari, senang bekerja sama atas dasar semangat 

kekeluargaan. Pancaran dari semangat kerjasama ini adalah bangsa 

Indonesia telah terbiasa menghadapi suatu persoalan terlebih dahulu 

dibicarakan bersama dan dikerjakan bersama. Nilai kerjasama ini masih 

tetap diperlukan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. 

5) Nilai Bangga Menjadi Bangsa Indonesia 
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Nilai ini sangat diperlukan dalam melestarikan negara Republik 

Indonesia, perasaan bangga ini harus tumbuh secara wajar dan jangan 

dipaksakan. Sejarah perjuangan sangat menunjukan bangsa Indonesia 

pernah menjadi bangsa yang jaya dan tinggi. Tetapi karena penjajahan 

itu menjadi bangsa yang menderita dan kekurangan. Pengalaman yang 

diperoleh sejarah ini harus menjadi cambuk bangsa Indonesia untuk 

bekerja lebih keras agar dapat keluar dari suasana serba kekurangan. 

 Konsep nilai-nilai nasionalisme ini merupakan butir-butir objektif terpilih, 

dan secara kulikuler pedagogis yang diyakini dan diterima sebagai muatan utama 

pembentukan jiwa nasionalisme dalam penelitian ini. 

 Pendidikan nasionalisme bertujuan untuk mendukung pembangunan 

sumber daya manusia Indonesia melalui pembinaan dalam rangka menumbuhkan, 

memelihara dan mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, 

kecintaan terhadap tanah air, keyakinan Pancasila sebagai ideologi, falsafah dan 

dasar negara, kerelaan berkorban untuk negara, serta kemampuan awal bela negara 

(Kemendiknas, Provinsi Jawa Tengah 2010: 10). 

 Pendidikan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan dilaksanakan secara 

berjenjang, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ruang lingkup pembinaan nasionalisme 

tersebut mencakupi: 

1) Pembinaan Kejiwaan 

a) Membiasakan kedisiplinan peserta didik di rumah, sekolah, dan 

lingkungan. 
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b) Membangun kesadaran pentingnya keikutsertaan peserta didik 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

c) Menanamkan kesadaran peserta didik dalam kedudukannya sebagai 

makhluk sosial di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

2) Pembinaan Kerohanian 

a) Pemahaman tentang kebajikan sebagai bagian dari kehidupan 

bersama. 

b) Taat menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. 

c) Mengamalkan ajaran agamnya. 

d) Menjalin toleransi antar umat beragama. 

3) Pembinaan Kepribadian 

a) Menumbuhkembangkan kepribadian yang kuat untuk 

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. 

b) Pemahaman tentang kebudayaan nasional yang bersumber dan 

berakar dari nilai-nilai kepribadian bangsa berdasarkan Pancasila. 

c) Kesadaran makna persatuan dalam kebhinekaan masyarakat sebagai 

karakteristik bangsa Indonesia. 

4) Pembinaan Kejuangan 

a) Meneladani semangat kepahlawanan dalam setiap diri peserta didik. 

b) Pengembangan etos, semangat, dan jiwarela berkorban serta cinta 

tanah air. 

c) Kesadaran setiap warga negara dalam membela dan 

mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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5) Pembinaan Jasmani 

a) Penerapan prinsip dasar hidup bersih dan sehat. 

b) Pelaksanaan kesamptaan jasmani. 

c) Penanaman jiwa sportivitas. 

6) Pembinaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni 

a) Kesadaran pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. 

b) Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk 

meningkatkan derajat, harkat, dan martabat diri serta menangkal 

ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang membahayakan 

eksistensi negara (Kemendiknas Provinsi Jawa Tengah, 2010: 11). 

Teori nasionalisme digunakan sebagai pedoman atau indikator dalam 

pembuatan angket yang akan disebarkan kepada peserta didik. Dengan angket 

tersebut akan diketahui bagaimana sikap nasionalisme peserta didik kelas X TKRO 

SMK Wiworotomo Purwokerto. 

2. Pendekatan 

Peneliti disini menggunakan pendekatanpsikologi pendidikan dan sosiologi 

pendidikan.Dalam melaksanakan penelitian penggunakan pendekatan tersebut 

sangatlah relevan dan efektif, hal ini dikarenakan subjek penelitian adalah peserta 

didik. Selain itu, hubungan antar peserta didik yang melibatkan faktor sikap dan 

tingkah laku yang dapat menggambarkan jiwa nasionalisme peserta didik di 

lingkungan sekolah. 
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Psikologi pendidikan pada asasnya adalah sebuah disiplin psikologi yang 

khusus mempelajari, meneliti, dan membahas seluruh tingkah laku manusia yang 

terlibat dalam proses pendidikan itu meliputi tingkah laku belajar (oleh peserta 

didik), tingkah laku mengajar (oleh pendidik), dan tingkah laku belajar-mengajar 

(oleh peserta didik dan pendidik yang saling berinteraksi). Ruang lingkup pokok 

bahasan psikologi pendidikan, selain teori-teori psikologi pendidikan sebagai ilmu, 

juga berbagai aspek psikologi peserta didik khsusnya ketika mereka terlibat dalam 

proses belajar dan proses belajar-mengajar (Syah, 2004: 24-25). 

Pendidikan merupakan lingkungan yang menjadi tempat terlibatnya 

individu yang saling berinteraksi. Dalam interaksi antar individu ini, baik antara 

pendidik dengan peserta didik maupun antar peserta didik, terjadi proses dan 

peristiwa psikologis. Peristiwa dan proses psikologis ini sangat perlu untuk 

dipahami dan dijadikan landasan oleh para pendidik dalam memperlakukan peserta 

didik secara tepat. 

Selain psikologi pendidikan, peneliti juga menggunakan pendekatan 

sosiologi pendidikan.Istilah sosiologi pendidikan terdiri atas dua kata yaitu 

sosiologi dan pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa di dalam sosiologi 

pendidikan itu yang menjadi masalah sentralnya adalah aspek-aspek sosiologi di 

dalam  pendidikan. Terdapat aspek-aspek sosiologis di dalam pendidikan, hal ini 

dikarenakan situasi pendidikan adalah situasi hubungan dan pergaulan sosial, yaitu 

hubungan dan pergaulan sosial antara pendidik dengan peserta didik, pendidik 

dengan pendidik, antar peserta didik, maupun antar pegawai sekolah. Hubungan-

hubungan dan pergaulan-pergaulan sosial ini berjalan secara totalitas berbentuk 
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keluarga (keluarga sekolah). Jadi, di dalam keluarga sekolah itu terdapat hubungan-

hubungan dan pergaulan-pergaulan sosial yang timbal balik satu sama lain, saling 

pengaruh mempengaruhi, dan terjadi interaksi sosial.Selain itu, didalam proses 

pendidikan juga mempergunakan prinsip-prinsip sosiologi, misalnya meliputi 

metode, organisasi sekolah, evaluasi pelajaran dan kegiatan-kegiatannya. 

Menurut F.G. Robbins, sosiologi pendidikan ialah sosiologi khusus yang 

bertugas menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Yang termasuk 

dalam pengertian struktur ini ialah teori dan filsafat pendidikan, sistem kebudayaan, 

struktur kepribadian dan hubungan kesemuanya itu dengan tata sosial masyarakat. 

Sedangkan yang dimaksud dengan dinamika, ialah proses sosial dan kultural, 

proses perkembangan kepribadian, dan hubungan semuanya itu dengan proses 

pendidikan (Rifa’i, 2014: 70). 

Sedangkan menurut E.B. Router, sosiologi pendidikan mempunyai 

kewajiban untuk menganalisa evolusi dari lembaga-lembaga pendidikan dalam 

hubungannya dengan perkembangan manusia, dan dibatasi oleh pengaruh-

pengaruh dari lembaga pendidikan yang menentukan kepribadian sosial dari tiap-

tiap individu (Ahmadi, 2007: 7). 

Hubungan antara sosiologi pendidikan dan psikologi pendidikan ialah 

bahwa keduanya mempunyai masalah sentral yang sama, yaitu masalah-masalah 

pertumbuhan dan perkembangan kepribadian. Sosiologi pendidikan mempunyai 

approach sosiologi pendidikan, sedangkan psikologi pendidikan mempunyai 

approach psychopaedagogis.Selain itu, sosiologi pendidikan juga merupakan 

spesialisasi dari psikologi pendidikan dalam situasi sosial, di dalam kondisi-kondisi 
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kelompok. Dapat dikatakan pula bahwa sosiologi pendidikan dan psikologi 

pendidikan adalah complementair di dalam usaha menelaah pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik ke arah pembinaan kepribadian yang dicita-citakan 

oleh tujuan pendidikan. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk 

menggambarkan (to describe), menjelaskan, dan menjawab persoalan tentang 

fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini, baik tentang fenomena sebagaimana 

adanya maupun analisis hubungan antara berbagai variabel dalam suatu fenomena 

(Arifin, 2012: 41). Pola-pola penelitian deskriptif ini, antara lain: survei, studi 

kasus, causal-comparative, korelasional, dan pengembangan. Tujuan dari 

penelitian deskriptif adalah untuk (a) menjelaskan suatu fenomena, (b) 

mengumpulkan informasi yang bersifat aktual dan faktual berdasarkan fenomena 

yang ada, (c) mengidentifikasi masalah-masalah atau melakukan justifikasi 

kondisi-kondisi dan praktik-praktik yang sedang berlangsung, (d) membuat 

perbandingan dan evaluasi, dan (e) mendeterminasi apa yang dikerjakan orang lain 

apabila memiliki masalah atau situasi yang sama dan memperoleh keuntungan dari 

pengalaman mereka untuk membuat rencana dan keputusan di masa yang akan 

datang. 

Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau 

memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang 

sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, 

komponen variabel berjalan seperti itu. Penelitian ini berkenaan dengan keadaan  

Pembelajaran Sejarah Dalam... Pratomo Kamala Rizky, FKIP UMP, 2019



 

34 

 

atau kejadian-kejadian yang biasa berjalan. Penelitian deskriptif tidak berhenti pada 

pengumpulan data, pengorganisasian, analisis dan penarikan interpretasi serta 

penyimpulan, tetapi dilanjutkan dengan pembandingan, mencari kesamaan-

perbedaan dan hubungan kausal dalam berbagai hal. Penemuan makna adalah fokus 

dari keseluruhan proses (Sukmadinata& Nana Syaodih, 2007: 74). 

Metode deskriptif merupakan metode penelitian untuk membuat gambaran 

mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan 

akumulasi data dasar belaka. Namun, dalam pengertian metode penelitian yang 

lebih luas di luar metode sejarah dan eksperimental, dan secara lebih umum sering 

diberi nama, metode survei. Dalam metode deskriptif dapat diteliti pula masalah 

normatif bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat 

perbandingan-perbandingan antarfenomena. Studi demikian dinamakan secara 

umum sebagai studi atau penelitian deskriptif (Nazir,2003: 55). 

Ditinjau dari jenis masalah yang diselidiki, teknik dan alat yang digunakan 

dalam meneliti, serta tempat dan waktu penelitian dilakukan, penelitian deskriptif 

dapat dibagi atas beberapa jenis, yaitu: 

1. Metode Survei, 

2. Metode deskriptif berkesinambungan (continuity descriptive), 

3. Penelitian studi kasus, 

4. Penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas, 

5. Penelitian tindakan (action research), 

6. Penelitian perpustakaan dan dokumenter. 
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Metode deskriptif mempunyai beberapa kriteria pokok, yang dapat dibagi 

atas kriteria umum dan kriteria khusus. Dalam kriteria umum, meliputi: (a) masalah 

yang dirumuskan harus patut, ada nilai ilmiah serta tidak terlalu luas, (b) tujuan 

penelitian harus dinyatakan dengan tegas dan tidak terlalu umum, (c) data yang 

harus digunakan harus fakta-fakta yang terpercaya dan bukan merupakan opini, (d) 

standar yang digunakan untuk membuat perbandingan harus mempunyai validitas, 

(e) harus ada deskripsi yang terang tentang tempat serta waktu penelitian dilakukan, 

(f) hasil penelitian harus berisi secara detail yang digunakan, baik dalam 

mengumpulkan data maupun dalam menganalisis data serta studi kepustakaan yang 

dilakukan, serta dedukasi logis harus jelas hubungannya dengan kerangka teoritis 

yang digunakan jika kerangka teoritis untuk itu telah dikembangkan. 

Sedangkan, kriteria khusus metode deskriptif, antara lain: (a) prinsip-prinsip 

ataupun data yang digunakan dinyatakan dalam nilai (value), (b) fakta-fakta atau 

prinsip-prinsip yang digunakan adalah mengenai masalah status, (c) sifat penelitian 

adalah ex post facto, karena itu, tidak ada kontrol terhadap variabel, dan peneliti 

tidak mengadakan peraturan atau manipulasi terhadap variabel serta dilihat 

sebagaimana adanya. 

 

 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi pada sekolah kejuruan di kabupaten 

Banyumas, lebih tepatnya yaitu SMK Wiworotomo Purwokerto. Selain itu, peneliti 

juga memiliki keterikatan emosional dengan SMKWiworotomo Purwokerto karena 
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peneliti pernah mengikuti kegiatan magang 3 di sekolah tersebut, sedangkan 

penelitian akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2018/2019. 

2. Subjek Penelitian 

Menurut Amirin (1986: 86), subyek penelitian adalah seseorang atau 

sesuatu yang dapat dimintai keterangan. Pada penelitian kualitatif, subyek 

penelitian disebut juga dengan informan, yaitu orang yang memberi informasi 

tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang 

dilaksanakannya. 

Untuk data kualitatif, peneliti menggunakan teknik purposive sampling 

untuk menentukan subjek penelitian. Purposive sampling dilakukan dengan 

mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik 

yang dimiliki oleh sampel itu. Misalnya orang yang mempunyai tingkat pendidikan 

tertentu, jabatan tertentu, mempunyai usia tertentu yang pernah aktif dalam 

kegiatan masyarakat tertentu (Nasution, 2006: 98). 

Peneliti sendiri mengambil subjek penelitian yaitu kepala sekolah,pendidik 

mata pelajaran sejarah danpeserta didik kelas X TKRO (Teknik Kendaraan Ringan 

Otomotif) SMK Wiworotomo Purwokerto kelas X jurusan Teknik Kendaraan 

Ringan yang terdiri dari 6 kelas, yaitu TKRO 1, TKRO 2,TKRO 3, TKRO 4, TKRO 

5, dan TKRO 6. Peneliti disini mengambil sampel yaitu kelas TKRO 1, TKRO 2, 

dan TKRO 3, dikarenakan pendidik yang menjadi subjek penelitian hanya mengajar 

tiga kelas di tingkat kelas X. 

Untuk data kuantitatif, khususnya yang berkenaan dengan sikap 

nasionalisme peserta didik, sampel diambil secara proportional sampling. 
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Proportional sampling adalah pengambilan sampel yang memperhatikan 

pertimbangan unsur-unsur atau kategori dalam populasi penelitian (Sugiyono, 

2003: 74). 

Peneliti menggunakan cara combinet, menurut Sugiyono (2003: 78) 

pengambilan sampel secara combinet yaitu gabungan antara beberapa sampling 

dalam teknik random sampling dan teknik non random sampling sehingga 

menyiapkan tampilan komunikasi. Disini, peneliti menggunakan teknik 

Proportional Random Sampling dengan cara acak. Dengan random sampling setiap 

kelas dalam populasi memiliki kesempatan yang sama besar untuk menjadi sampel. 

Proporsional digunakan untuk menentukan jumlah sampel masing-masing kelas. 
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Berikut merupakan cara distribusi sampel dengan menggunakan 

Proportional Random Sampling: 

Tabel 1. Sampel Angket Peserta Didik 

No Kelas Sampel 

1 X TKRO 1 44   x  45 = 15 

132 

2 X TKRO 2 44   x  45 = 15 

132 

3 X TKRO 3 44   x  45 = 15 

132 

Jumlah 45 

Rumus : 
𝑛

𝑘
 x jumlah sampel 

Keterangan : n = jumlah peserta didik tiap kelas 

 k = jumlah populasi 

Setelah jumlah sampel pada masing-masing kelas sudah ditentukan secara 

proporsional, maka pengambilan dilanjutkan dengan cara acak sehingga peserta 

didik di kelas mempunyai kesempatan yang sama besar untuk menjadi responden. 

3. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati, maka metode yang digunakkan untuk proses 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 
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a. Observasi 

Menurut Marshall dalam Sugiyono (2009:64) menyatakan bahwa 

through observation, the researcher learn about behavior an the meaning 

attached to those behavior. Melalui observasi peneliti belajar tentang 

perilaku, danmakna dari perilaku tersebut. 

Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2009:64) juga mengklasifikasikan 

observasi menjadi observasi berpartisipasi (participant observation), 

observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (overt observation and 

covert observation), dan observasi yang tak berstruktur (untructured 

observation). 

Dalam hal ini peneliti menggunakan obesrvasi partisipatif, dengan 

demikian data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai 

mengetahui pada tingkatan makna dari setiap perilaku yang tampak. Susan 

stainback dalam Sugiyono (2009:65) menyatakan in participant 

observation the researcher observes what people do, listent to what they 

say, and participates in their activities maksudnya dalam observasi 

partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan 

apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengamati peran pembelajaran sejarah yang 

disampaikan oleh pendidik dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam 

membentuk jiwa nasionalisme peserta didik kelas XTKROSMK 

Wiworotomo Purwokerto. 
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Melalui pengamatan maka peneliti terjun langsung ke lokasi 

penelitian dengan alasan: 

1) Untuk mengetes kebenaran informasi karena ditanyakan 

langsung kepada subjek secara lebih dekat. 

2) Untuk mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipan 

karena menurut peneliti dengan menggunakan bentuk observasi partisipan, 

peneliti ikut terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, meskipun 

disini peneliti hanya mengamati pendidik dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

Peneliti melakukan pengamatan secara menyeluruh terkait kegiatan 

belajar mengajar di kelas dalam bentuk laporan, yang nantinya laporan 

tersebut menjadi acuan peneliti dalam mengamati kegiatan belajar mengajar 

di kelas, khususnya aktivitas peserta didik sehingga semua aktivitas yang 

berlangsung selama proses pembelajaran dapat didefinisikan dalam bentuk 

narasi sehingga nantinya dapat diketahui metode maupun model 

pembelajaran yang digunakan pendidik serta kendala yang dialami pendidik 

dalam pembentukan jiwa nasionalisme melalui pembelajaran sejarah dan 

upaya yang pendidik lakukan untuk mengatasi kendala tersebut. 

Dari hasil observasi peneliti dapat mengumpulkan data yang 

digunakan untuk mengungkap realita yang terjadi dalam proses 

pembelajaran, karena dalam penelitian kualitatif peneliti dituntut objektif 

dalam penelitiannya. 
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b. Wawancara 

Esterberg mendefinisikan interview sebagai berikut, a meeting of 

two persons to exchange information and idea through question and 

responses, resulting in communication and joint construction of meaning 

about a particular topic. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg dalam 

Sugiyono,2009:72). 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

penelti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara 

dilakukan kepada informan yang benar-benar dapat membantu 

memecahkan permasalahan yang dihadapi. Metode wawancara yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur. 

Sugiyono menyatakan bahwa wawancara semistuktur merupakan jenis 

wawancara yang termasuk dalam kategori in dept interview, dimana dalam 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai 

diminta pendapatnya serta ide-idenya (Sugiyono,2009:73-74). 

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pendidik 

mata pelajaran sejarah dan peserta didik kelas XTKROSMK Wiworotomo 
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Purwokerto. Untuk menjaga kredibilitas hasil wawancara tersebut, maka 

perlu adanya alat untuk mencatat data, dalam hal ini peneliti menggunakan 

tape recorder atau handphone yang berfungsi untuk merekam hasil 

wawancara tersebut. Peneliti juga memerlukan buku sebagai alat tambahan, 

selain itu juga berguna untuk membantu peneliti dalam merencanakan 

pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Supaya hasil wawancara dapat terekam 

dengan baik, dan penelti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada 

informan atau sumber data, maka peneliti menggunakan camera digital 

untuk memotret ketika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan 

informan atau sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat 

meningkatkan keabsahan penelitian, karena peneliti benar-benar melakukan 

pengumpulan data. 

Dikarenakan jumlah peserta didik yang cukup banyak, peneliti 

menggunakan teknik sampel untuk mencari informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini, dalam hal ini yaitu informasi mengenai kegiatan 

pembelajaran sejarah di kelas dari sudut pandang peserta didik dan untuk 

mengetahui jiwa nasionalisme pada diri peserta didik. 

Konsep sampel dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota 

populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili 

populasinya secara representatif (Djam’an Satori & Aan Komariah, 2011: 

48). 

Populasi atau sampel pada pendekatan kualitatif lebih tepat disebut 

sumber data pada situasi sosial (social situation) yang menjadi subjek 
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penelitiannya adalah benda, hal atau orang yang padanya melekat data 

tentang objek penelitian. Oleh karena itu, subjek penelitian memiliki 

kedudukan sentral dalam penelitian karena data tentang gejala atau masalah 

yang diteliti berada pada subjek penelitian. Satuan tertentu yang 

diperhitungkan sebagai subjek penelitian yang dipelajari disebut unit 

analisis atau unit elementer atau elemen penelitian (Djam’an Satori & Aan 

Komariah, 2011: 49). 

Dalam penentuan jumlah sampel sebenarnya tidak ada aturan yang 

tegas berapa jumlah sampel yang harus diambil dari populasi yang tersedia. 

Tidak ada juga batasan yang “pasti” dan jelas apa yang dimaksud dengan 

sampel yang besar dan sampel yang kecil. Penentuan jumlah sampel sangat 

tergantung faktor-faktor seperti biaya, fasilitas, waktu yang tersedia,  

populasi yang ada atau yang bersedia untuk dijadikan sampel, serta tujuan 

penelitian (apakah menguji teori atau untuk mengambil generalisasi) 

(Soeratno & Lincolin Arsyad, 1995: 105-106). 

Jenis metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling 

acak sederhana, yaitu memilih sampel secara acak (random) sehingga 

semua populasi memiliki kesempatan yang sama dimasukan sebagai 

sampel. Alasan peneliti menggunakan metode tersebut adalah populasi di 

kelas X TKRO relatif homogen dan variasinya relatif sama, yaitu hampir 

sebagian besar peserta didiknya laki-laki. 

c. Angket 
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Angket atau questionnaire adalah daftar pertanyaan yang 

didistribusikan melalui pos untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga 

dijawab dibawah pengawasan peneliti. Responden ditentukan berdasarkan 

teknik sampling. Angket pada umunya meminta keterangan tentang fakta 

yang diketahui oleh responden atau juga mengenai pendapat atau sikap 

(Nasution, 2006: 128). 

Angket tidak hanya berfungsi dan disebut sebagai teknik 

pengumpulan data, angket juga berfungsi sebagai alat pengumpulan data. 

Karenanya, angket bisa disebut sebagai teknik dan juga alat pengumpulan 

data. Itulah fungsi dari angket atau questionnaire. 

Ciri khas angket terletak pada pengumpulan data melalui daftar 

pertanyaan tertulis yang disusun dan disebarkan untuk mendapatkan 

informasi atau keterangan dari sumber data yang berupa orang (responden). 

Karena begitu ciri khasnya, maka setiap penelitian yang menggunakan 

angket sebagai alat dan teknik pengumpulan data, sudah tentu: 

1) Berkepentingan dengan sumber data yang serupa 

orang/responden, 

2) Perlu menyusun daftar pertanyaan tertulis sesuai dengan 

informasi atau keterangan yang diperlukan dari responden 

(daftar dimaksud, selanjutnya disebut angket), dan 

3) Perlu menyebarkan angket dan menghimpunnya kembali setelah 

diisi oleh para responden (Sanapiah Faisal, 1981: 2-3). 
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Terdapat beberapa jenis angket yang dapat digunakan untuk alat 

pengumpulan data berdasarkan keleluasaan responden dalam menjawab, 

yaitu: 

1) Angket Tertutup, terdiri atas pertanyaan atau pernyataan dengan 

sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan. Responden mencek 

jawaban yang paling sesuai dengan pendiriannya. Angket jenis 

ini biasa digunakan peneliti sebagai alat pengukur sikap. 

2) Angket Terbuka, yaitu angket yang memberi kesempatan penuh 

kepada responden untuk menuliskan jawaban yang dirasa perlu. 

Peneliti hanya memberikan sejumlah pertanyaan berkenaan 

dengan masalah penelitian dan meminta responden menguraikan 

pendapat atau pendiriannya dengan panjang lebar bila 

diinginkan. 

3) Kombinasi Angket Terbuka dan Tertutup, gabungan dari dua 

jenis angket yaitu angket tertutup yang sudah tersedia 

jawabannya ditambah alternatif terbuka yang memberi 

kesempatan pada responden memberi jawaban di samping atau 

di luar jawaban yang tersedia (Nasution, 2006: 129-130). 

Disini peneliti menggunakan jenis kombinasi angket terbuka dan 

tertutup, hal ini berkenaan dengan jiwa nasionalisme yang terdapat pada diri 

peserta didik kelas X TKRO agar dapat diketahui secara jelas dan akurat. 

d. Dokumentasi 
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Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam peneltian kualitatif. Hasil penelitian akan 

semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik 

(Sugiyono, 2009:82-83). 

4. Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Taylor, analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-

milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong 2010:248). 

Sedangkan Sugiyono menyatakan bahwa analisis data kualitatif ialah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapanagan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain 

(Sugiyono,2009:89). 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban 

informan yang diwawancarai. Apabila jawaban informan setelah dianalisis 

dianggap belum lengkap, maka peneliti akan melanjutkan memberi pertanyaan-
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pertanyaan berikutnya sampai tahap tertentu diperoleh data yang lebih kredibel 

(Sugiyono, 2009:91). 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

analisis interaksi atau 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 : 

Bagan 2. Komponen-komponen analisis model interaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Miles,2009:20). 

Peneliti menggunakan analisis interaksi atau interactive analysis  models 

dengan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut, 

a. Pengumpulan Data 

Dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap 

berbagai jenis data dan bentuk data yang ada dilapangan terhadap berbagai 

jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan, kemudian melaksanakan 

pencatatan data dilapangan. 

 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan 
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b. Reduksi Data 

Apabila data sudah terkumpul langkah selanjutnya adalah 

mereduksi data. Menurut Sugiyono (2009:338) mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan pola nya serta membuang yang tidak perlu. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya 

dan mencarinya apabila diperlukan. 

Proses reduksi data dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan 

sebagai berikut: pertama, peneliti merangkum hasil catatan lapangan 

selama proses penelitian berlangsung yang masih bersifat kasar atau acak 

ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Peneliti juga mendeskripsikan 

terlebih dahulu hasil dokumentasi berupa sikap nasionalisme peserta didik 

dalam bentuk kata-kata sesuai apa adanya di lapangan. Setelah selesai, 

peneliti melakukan reflektif. Reflektif merupakan kerangka berfikir dan 

pendapat atau kesimpulan dari peneliti sendiri. 

Kedua, peneliti menyusun satuan dalam wujud kalimat faktual 

sederhana berkaitan dengan fokus dan masalah. Langkah ini dilakukan 

dengan terlebih dahulu peneliti membaca dan mempelajari semua jenis data 

yang sudah terkumpul. Penyusunan satuan tersebut tidak hanya dalam 

bentuk kalimat faktual saja tetapi berupa paragraf penuh. Ketiga, setelah 

satuan diperoleh, peneliti membuat koding. Koding berarti memberikan 
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kode pada setiap satuan. Tujuan koding agar dapat ditelusuri data atau 

satuan dari sumbernya. 

c. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 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. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah 

penarikan kesimpulan atau verification ini didasarkan pada reduksi data 

yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

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

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Angket digunakan untuk analisis data kuantitatif, berkenaan dengan 

sikap nasionalisme peserta didik kelas X TKRO SMK Wiworotomo 
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Purwokerto. Data yang diperoleh melalui lembar angket peserta didik 

dianalisis menggunakan rumus sebagai berikut: 

Nilai = Jumlah skor perolehan x 100 

 Jumlah skor maksimal 

 

Nilai yang diperoleh dari rumus tersebut kemudian dikelompokan 

ke dalam penggolongan atau kriteria sebagai berikut: 

80 – 100 = Sangat baik 

70 – 79 = Baik 

60 – 69 = Cukup 

50 – 59 = Kurang 

49 ke bawah = Sangat kurang (Djamarah, 2010: 263). 

H. Sistematika Penulisan 

Penyusunan yang dilakukan dalam sebuah penelitian secara ilmiah harus 

sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan. Tujuan dari sistematika penulisan 

ini adalah agar penelitian yang dilakukan dan hasil yang diperoleh dapat sistematik 

dan terinci dengan baik. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 

BAB pertama Pendahuluan, berisi penjelasan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, manfaat, tinjauan pustaka serta penelitian relevan, kajian teori 

dan pendekatan, serta sistematika penulisan yang merupakan kerangka awal yang 

berisi gambaran dari penulisan skripsi. 

BAB kedua berisi tentang peran sekolah dalam pembentukan jiwa 

nasionalisme peserta didik kelas X TKRO di SMK Wiworotomo Purwokerto, yaitu 

bagaimana peran kepala sekolah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang 

menunjang pembentukan jiwa nasionalisme di lingkungan SMK Wiworotomo 
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Purwokerto, serta peran pendidik khususnya mata pelajaran sejarah dalam 

mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme ke dalam pembelajaran di kelas. 

BAB ketiga berisi tentang pelaksanaan pembelajaran sejarah di kelas X 

TKRO SMK Wiworotomo Purwokerto dalam pembentukan jiwa nasionalisme 

yaitu, bagaimana pendidik menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam kegiatan 

belajar mengajar di kelas serta gambaran kondisi sikap nasionalisme peserta didik 

kelas X TKRO SMK Wiworotomo Purwokerto. 

BAB keempat berisi tentang penjelasan kendala-kendala yang dihadapi dan 

upaya yang dilakukan pendidik dalam pembentukan jiwa nasionalisme peserta 

didik kelas XTKROSMK Wiworotomo Purwokerto. 

BAB kelima berisi tentang simpulan dan saran dari keseluruhan bahasan 

bab-bab diatas dan saran untuk lebih mengembangkan lagi pelaksanaan 

pembelajaran sejarah di sekolah yang diteliti. 

Pembelajaran Sejarah Dalam... Pratomo Kamala Rizky, FKIP UMP, 2019




