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BAB II 

PERAN SEKOLAH DALAM PEMBENTUKAN JIWA NASIONALISME 

PESERTA DIDIK KELAS X TKRO DI SMK WIWOROTOMO 

A. Profil SMK Wiworotomo Purwokerto 

Sebelum tahun 1958 keberadaan STM (Sekolah Tinggi Menengah) yang 

merupakan lembaga pendidikan tingkat menengah belum ada satupun di Banyumas 

dan Purwokerto. Baik yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) maupun 

diselenggarakan oleh pemerintah (negeri), sedangkan animo lulusan ST-SMP untuk 

melanjutkan ke STM cukup tinggi dan terpaksa harus ke ibu kota provinsi yaitu 

Semarang, Yogyakarta dan Bandung. 

Dari dasar tersebut serta atas saran DPR-GR kabupaten Banyumas pada 

waktu itu dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait di daerah kabupaten 

Banyumas, para tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat membentuk “Panitia 

Pendiri STM” yang bertugas mendirikan STM Swasta di Purwokerto. Panitia 

pendiri yang sekaligus sebagai Badan Penyelenggara Sekolah, mendirikan STM 

Swasta di Purwokerto (STM Purwokerto) pada tanggal 1 September 1958 dengan 

Jurusan Mesin dan Jurusan Bangunan Gedung. STM Purwokerto ini merupakan 

sekolah teknik menengah pertama di Purwokerto dan merupakan cikal bakal 

berdirinya “SMK Wiworotomo” saat ini. Berikut merupakan para tokoh pendidikan 

dan tokoh masyarakat yang berperan dalam berdirinya STM Swasta di Purwokerto: 
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Tabel 2. Tokoh Pendiri SMK Wiworotomo Purwokerto 

 

No Nama 

1 Martoharsono 

2 Siloen 

3 Soetarno 

4 R. Sisno 

5 R. Soendjojo 

 

(dokumen SMK Wiworotomo Purwokerto) 

 

Sejak STM Purwokerto didirikan, Panitia Pendiri Sekolah segera 

melaporkan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan melakukan 

kerjasama secara teratur dengan harapan pada batas waktu tertentu status sekolah 

dapat ditingkatkan. Tanggapan pemerintah terhadap sekolah ini cukup baik, 

terhitung sejak tanggal 1 Agustus 1960 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

menaikan status STM Purwokerto menjadi STM Berbantuan. 

Seiring perubahan status dan perkembangan sekolah yang diselenggarakan 

meningkat, sejak tanggal 1 Agustus 1960 Panitia Pendiri STM dibubarkan dan 

dirubah menjadi Yayasan Pendidikan Teknik (YPT) berkedudukan di Purwokerto 

sebagai penyelenggara sekolah. Hal ini dikarenakan aturan pemerintah yang 

mengharuskan bahwa penyelenggara lembaga pendidikan harus berbadan hukum. 

Pendirian Yayasan Pendidikan Teknik (YPT) di Purwokerto ditetapkan dan 

disahkan dengan Akte Notaris RM. Wiranto No. 21 di Yogyakarta pada tanggal 21 

Agustus 1961 dengan susunan pengurus sebagai berikut : 

Tabel 3. Pendirian Pengurus Yayasan Pendidikan Teknik di Purwokerto 

 

No Nama Jabatan 

1 Residen Banyumas : Pelindung I 

2 Danrem 12 Purwokerto : Pelindung II 

3 Kepala Polisi Inspeksi Banyumas di 

Purwokerto 

: Pelindung III 
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4 Bupati/Kepala Daerah Banyumas di 

Purwokerto 

: Penasehat 

5 R. Soekardjo Djojomartono : Ketua Badan Pengurus 

6 M. Soemarmo : Wakil Ketua 

7 M. Soetarno : Penulis I 

8 Siloen : Penulis II 

9 Rusdi Imam Santoso : Bendahara I 

10 R. Soebechi : Bendahara II 

11 R. Soetardjo : Pembantu I 

12 R. Holan Tedjokusumo : Pembantu II 

13 R. Pamoedji : Pembantu III 

 

(dokumen SMK Wiworotomo Purwokerto) 

 

Atas kesungguhan hati para pengurus dan pengajar dalam upaya 

meningkatkan penyelenggaraan sekolah dan peran serta instansi terkait baik pusat 

maupun daerah pada tahun 1961 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor : 68772/B.II tanggal 20 Desember 1961, STM Berbantuan 

ditingkatkan statusnya menjadi STM Bersubsidi. 

Pada tahun ajaran 1963/1964 STM Bersubsidi menambah jurusan baru yaitu 

Jurusan Listrik, kemudian pada tahun ajaran 1964/1965 membuka Jurusan 

Bangunan Air, sehingga seluruh jurusan yang dimiliki oleh STM Bersubsidi pada 

waktu itu menjadi 4 jurusan yaitu Jurusan Mesin, Jurusan Listrik, Jurusan 

Bangunan Gedung dan Jurusan Bangunan Air. Untuk menunjang penyelenggaraan 

pendidikan sekolah yang berkualitas Yayasan sebagai penyelenggara lembaga 

pendidikan harus menyediakan fasilitas yang cukup diantaranya adalah 

ketersediaan ruang belajar yang representatif, karena semenjak berdiri kegiatan 

sekolah menggunakan fasilitas ST Negeri yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto 

Purwokerto. Alhasil pada tahun 1965 Yayasan Pendidikan Teknik (YPT) dapat 

mengusahakan tanah seluas 1,5 ha yang berlokasi di Desa Rejasari tepatnya di Jalan 
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Raya Kalibogor Purwokerto. Lokasi ini rencananya digunakan sebagai kegiatan 

belajar mengajar STM Bersubsidi sampai saat ini, tepatnya di Jalan Laksda Yos 

Sudarso No. 3 Purwokerto 

Pada tahun ajaran 1969/1970 dengan sepengetahuan Bupati Kabupaten 

Banyumas STM Bersubsidi pindah lokasi ke Desa Rejasari tepatnya Jalan Raya 

Kalibogor Purwokerto untuk menempati bangunan gedung yang telah selesai 

dibangun oleh Panitia Pembangunan STM, yaitu 7 ruang teori, 1 ruang gambar, 1 

ruang guru, 2 ruang Kepala Sekolah, 2 ruang kantor/TU dan sebagai pelengkap 

bangunan sekolah yaitu 1 kamar mandi/wc. Kemudian secara bertahap pada tahun 

1975 Yayasan meneruskan pembangunan kelas-kelas berikutnya yang dananya 

bersumber dari orang tua murid. 

Sesuai petunjuk Dirjen Pendidikan Dasar Menengah Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta pada tahun ajaran 

1977/1978, sekolah diberikan identitas/pengenal “Wiworotomo” dengan Surat 

Keputusan Nomor : 55100/D.77 tertanggal 4 Oktober 1977 nama STM Bersubsidi 

berubah menjadi STM Wiworotomo Bersubsudi (lebih dikenal dengan STM 

Wiber). Pemberian identitas/pengenal “Wiworotomo” mempunyai makna, 

“Wiworo” yang berarti Jalan dan “Tomo” yang berarti Utama. Maka, dapat 

diartikan menjadi STM Wiworotomo sebagai tujuan/jalan menuju kearah 

keutamaan bagi semua anak didiknya khususnya dan seluruh keluarga besar 

Wiwirotomo pada umunya. 

Berdasarkan Surat Edaran Sekjen Depdikbud Nomor : 

41007/A;AS/01/1997 tanggal 3 April 1997, sebagai tindak lanjut dari Kepmen 
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Depdikbud Nomor : 034, 035 dan 036/O/1997 perihal Perubahan Nomenklator, 

maka pada tahun ajaran 1997/1998 STM Wiworotomo Bersubsidi berubah nama 

menjadi SMK Wiworotomo hingga saat ini. Berikut merupakan perubahan status 

STM Purwokerto menjadi SMK Wiworotomo: 

1. Tahun 1958: STM Swasta di Purwokerto (STM Purwokerto ) berdiri 

tanggal 1 September 1958 dengan Jurusan Mesin dan Jurusan Bangunan 

Gedung. 

2. Tahun 1960: STM Purwokerto berubah status menjadi STM 

Berbantuan. 

3. Tahun 1961: STM Berbantuan dinaikan statusnya menjadi STM 

Bersubsidi Purwokerto. 

4. Tahun 1963/1964: STM Bersubsidi membuka jurusan baru yaitu 

Jurusan Listrik. 

5. Tahun 1964/1965: STM Bersubsidi membuka jurusan baru yaitu 

Jurusan Bangunan Air, sehingga keseluruhan STM Bersubsidi 

Purwokerto mempunyai 4 jurusan yaitu: Jurusan Mesin, Jurusan Listrik, 

Jurusan Bangunan Gedung dan Jurusan Bangunan Air. 

6. Tahun 1977/1978: STM Bersubsidi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen 

Pendidikan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 55100/D.77 tertanggal 4 Oktober 1977 

berubah nama menjadi STM Wiworotomo Bersubsidi (lebih dikenal 

dengan sebutan STM Wiber). 

7. Tahun 1985/1986: STM Wiworotomo Bersubsidi 
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Karena ada perubahan, tuntutan kurikulum dan beberapa pertimbangan 

tertentu, maka Jurusan Bangunan Gedung dan Bangunan Air ditutup. 

8. Tahun 1995/1996: STM Wiworotomo Besubsidi diakui dibawah Nomor 

Data Sekolah (NDS) C.37034301 

9. Tahun 1997/1998: Berdasarkan Surat Edaran Sekjen Depdikbud 

Nomor: 4100/A;AS/01/1997 tanggal 3 April 1997 perihal Perubahan 

Nomenklator, maka sejak tahun ajaran 1997/1998 STM Wiworotomo 

Bersubsidi (Wiber) berubah nama menjadi SMK Wiworotomo. 

10. Tahun 2003/2004: Penilaian Kinerja Sekolah “Amat Memuaskan” dari 

hasil Monev dari Tim ME Kanwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

sesuai Surat Keputusan Nomor: 420/04180 tanggal 26 Mei 2002. 

11. Tahun 2006/2007: Pada tanggal 5 Januari 2007 Badan Akreditasi 

Sekolah menetapkan jurusan: 

1) Teknik Instalasi Listrik Terakreditasi A dengan nilai 86,30 (Amat 

Baik) 

2) Teknik Mekanik Otomotif Terakreditasi A dengan nilai 85,68 (Amat 

Baik) 

3) Teknik Mekanik Pemesinan Terakreditasi A dengan nilai 87,50 

(Amat Baik) 

12. Tahun 2011/2012: Pada tanggal 27 Oktober 2011 Badan Akreditasi 

Sekolah menetapkan jurusan: 

1) Teknik Instalasi Listrik Terakreditasi A dengan nilai 88 (Amat Baik) 
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2) Teknik Mekanik Otomotif Terakreditasi A dengan nilai 87 (Amat 

Baik) 

3) Teknik Mekanik Pemesinan Terakreditasi A dengan nilai 89 (Amat 

Baik) 

13. Tahun 2012/2013: SMK Wiworotomo membuka jurusan baru yaitu 

Jurusan Teknik Sepeda Motor (TSM). 

14. Tahun 2015/2016: Pada tanggal 16 November 2015 Badan Akerditasi 

Sekolah menetapkan jurusan: 

1) Teknik Instalasi Listrik Terakreditasi A dengan nilai 89 (Amat Baik) 

2) Teknik Mekanik Otomotif Terakreditasi A dengan nilai 91 (Amat 

Baik) 

3) Teknik Mekanik Pemesinan Terakreditasi A dengan nilai 90 (Amat 

Baik) 

4) Teknik Sepeda Motor Terakreditasi A dengan nilai 89 (Amat Baik) 

5) Membuka jurusan baru yaitu Jurusan Teknik Komputer Jaringan 

15. Tahun 2016/2017: SMK Wiworotomo memiliki 5 jurusan, yaitu Teknik 

Instalasi Pemanfaatan Listrik, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik 

Pemesinan, Teknik Sepeda Motor dan Teknik Komputer Jaringan. 

Memiliki 42 kelas dan 1749 peserta didik. 

16. Tahun 2018/2019: SMK Wiworotomo memiliki 5 jurusan, yaitu Teknik 

Instalasi Pemanfaatan Listrik, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik 

Pemesinan, Teknik Sepeda Motor dan Teknik Komputer Jaringan. 

Memiliki 47 kelas dan 1838 peserta didik. 
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Berikut merupakan pejabat Kepala Sekolah STM Wiworotomo Purwokerto 

dan perubahannya menjadi SMK Wiworotomo Purwokerto dari tahun 1958 sampai 

sekarang: 

Tabel 4. Daftar Kepala SMK Wiworotomo Purwokerto 

 

No Nama Kepala Sekolah Periode Tahun Nama Sekolah 

1 Tirto Putro 1958 - 1962 STM Purwokerto 

2 Soeyatno 1962 - 1963 STM Berbantuan 

3 Achmad Moeslich, BE 1963 - 1969 STM Bersubsidi 

4 Drs. Roemekso 1970 - 1971 STM Bersubsidi 

5 Soewignyo, BE 1971 - 1975 STM Bersubsidi 

6 R. Soewardi 1976 - 1977 STM Bersubsidi 

7 Ir. Toekidjo 1977 - 1978 STM 

Wiworotomo 

Bersubsidi 

(WIBER) 

8 M. Soemarmo 1978 - 1979 STM 

Wiworotomo 

Bersubsidi 

(WIBER) 

9 R. Soetardjo 1979 - 1980 STM 

Wiworotomo 

Bersubsidi 

(WIBER) 

10 Sidik Sarkoro, S.H 1980 - 1984 STM 

Wiworotomo 

Bersubsidi 

(WIBER) 

11 Haryono, BE 1984 - 1989 STM 

Wiworotomo 

Bersubsidi 

(WIBER) 

12 Soeroso 1989 - 1990 STM 

Wiworotomo 

Bersubsidi 

(WIBER) 

13 Haryono, BE 1990 - 1996 STM 

Wiworotomo 

Bersubsidi 

(WIBER) 

14 Amin Hasan, B. Sc. 1996 - 1998 STM 

Wiworotomo 

Bersubsidi 

(WIBER) 
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15 Mustolich Rasyid, BE 1998 - 2000 SMK 

Wiworotomo 

16 Drs. Susilo Riyantono, M.T 2000 - 2002 SMK 

Wiworotomo 

17 Haryono, BE 2002 - 2006 SMK 

Wiworotomo 

18 Drs. Susilo Riyantono, M.T 2006 - 2010 SMK 

Wiworotomo 

19 Drs. Susilo Riyantono, M.T 2010 - 2014 SMK 

Wiworotomo 

20 Drs. Susilo, S.T 2014 - 2018 SMK 

Wiworotomo 

21 Drs. Susilo Riyantono, M.T 2018 - 2022 SMK 

Wiworotomo 

 

(Dokumen SMK Wiworotomo Purwokerto) 

 

B. Peran Sekolah Dalam Pembentukan Jiwa Nasionalisme Peserta Didik Di 

SMK Wiworotomo Purwokerto 

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, sekolah merupakan satuan 

pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan 

kegiatan belajar mengajar. Sekolah dibedakan menjadi sekolah negeri dan sekolah 

swasta. Sekolah negeri diusahakan oleh pemerintah baik dalam pengadaan fasilitas, 

tenaga pendidik, maupun pembiayaan. Sedangkan sekolah swasta diusahakan oleh 

badan-badan swasta selain pemerintah. 

Sekolah ditinjau dari sifatnya terbagi dalam sekolah umum dan sekolah 

khusus/kejuruan. Sekolah umum mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pendidikan yang lebih tinggi tingkatnya yaitu SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA. 

Sedangkan sekolah kejuruan lebih mempersiapkan peserta didik agar menguasai 

keahlian-keahlian tertentu yaitu SMEA, MAK, SMK, STM dan sebagainya 

(Hasbullah, 2006: 52-54). 
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Sekolah umum pengajarannya lebih ditekankan pada aktivitas yang dapat 

mengembangkan kemampuan akademis, sedangkan sekolah kejuruan lebih 

membekali peserta didik dengan keahlian-keahlian sesuai jurusan yang dipilih 

sebagai bekal untuk dirinya di masa yang akan datang. Peserta didik yang 

mengenyam pendidikan di sekolah kejuruan mendapatkan pendidikan kecakapan 

khusus yang dapat digunakan sebagai bekal dirinya membuka usaha atau bekerja 

sesuai bidang keahliannya apabila dirinya tidak lagi melanjutkan pendidikan yang 

lebih tinggi. Hal ini senada dengan yang disampaikan Salis Muhaimin, peserta didik 

kelas X TKRO 1 sebagai berikut: 

“harapan saya sih setelah lulus nanti bisa buka usaha sendiri, bengkel 

sendiri. Biar bisa membuka lapangan kerja” 

 

Akan tetapi, di zaman sekarang beberapa peserta didik yang menempuh 

pendidikan umum justru memilih untuk tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya 

yaitu perguruan tinggi. Sebaliknya, peserta didik yang menempuh pendidikan 

khusus/kejuruan tidak sedikit yang justru melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. 

Menurut Abu Ahmadi (2001: 162-163), peranan sekolah dalam membantu 

perkembangan kepribadian peserta didik melalui kurikulum meliputi: 

1. Membantu anak dalam berinteraksi dan bergaul dengan siswa yang lain, 

guru, dan karyawan di sekolah. 

2. Siswa belajar untuk mentaati setiap peraturan yang ada di sekolah. 

3. Mempersiapkan generasi muda sebagai anggota masyarakat yang 

berguna bagi agama, bangsa, dan negara berdasarkan norma-norma 

yang berlaku. 
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Di dalam lingkungan sekolah terdapat warga sekolah yang terdiri dari, 

pendidik, karyawan, dan peserta didik. Dalam pelaksanaan pendidikan, sekolah 

membantu peserta didik untuk belajar berinteraksi dengan setiap warga sekolah. 

Dalam penyelenggaraan pendidikan terdapat peraturan yang dibuat untuk mengatur 

pelaksanaan pendidikan agar berjalan lebih sistematis dan teratur. Sekolah 

mengupayakan agar peserta didik mampu mentaati setiap peraturan yang ada di 

sekolah. 

Sekolah sebagai lembaga formal yang menyelenggarakan pendidikan 

memiliki peran dan fungsi yang sangat penting yaitu mengajar dan mendidik. 

Sekolah tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual peserta didik melalui 

pemberian ilmu pengetahuan saja melainkan sekolah juga bertugas membentuk 

kepribadian, tingkah laku peserta didik melalui penanaman dan pelestarian nilai-

nilai agar terbentuk jiwa yang baik dalam diri peserta didik, sehingga siap untuk 

bersosialisasi di lingkungan masyarakat yang sesungguhnya. 

Alat pendidikan ditinjau dari segi wujudnya dapat berupa sebagai berikut: 

1. Perbuatan pendidik yang mencakup  nasihat, teladan, laranganm 

perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. 

2. Benda-benda sebagai alat bantu misalnya LCD, monitor, meja, kursi, 

papan tulis, dan sebagainya (Hasbullah, 2006: 27). 

Benda-benda seperti sarana dan prasarana merupakan alat pendidikan yang 

dapat digunakan untuk mendukung proses pendidikan secara teknis. Sedangkan 

nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman 
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merupakan suatu alat pendidikan berupa tindakan untuk mencapai keberhasilan 

tujuan pendidikan. 

Sedangkan alat pendidikan yang berupa tindakan antara lain: 

1. Teladan merupakan alat pendidikan yang paling utama berupa tingkah 

laku, cara berbuat, dan berbicara yang positif sebab terikat erat dengan 

pergaulan serta penting dalam proses pembentukan kepribadian. 

2. Anjuran, suruhan, dan perintah merupakan tindakan pendidik menyuruh 

anak didik melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Alat 

pendidikan ini sangat penting dalam pembentukan kedisiplinan anak. 

3. Larangan merupakan tindakan pendidik kepada anak didik untuk tidak 

melakukanatau menghindari tingkah laku tertentu untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. 

4. Pujian dan hadiah merupakan suatu apresiasi atau tindakan pendidik 

untuk memperkuat penguasaan tujuan pendidikan tertentu yang telah 

dicapai oleh anak. 

5. Teguran merupakan tindakan pendidik untuk mengoreksi 

penyimpangan-penyimpangan dalam pencapaian tujuan pendidikan 

yang dilakukan oleh anak didik. 

6. Peringatan dan ancaman merupakan tindakan pendidik memperingatkan 

disertai ancaman kepada anak  yang telah beberapa kali melakukan 

pelanggaran agar tidak lagi mengulangi kesalahannya. 

7. Hukuman adalah tindakan pendidik menghukum atau memberi sanksi 

kepada anak yang sengaja diberikan karena adanya suatu pelanggaran 
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yang dilakukan  atau agar tidak terjadi pelanggaran (Hasbullah, 2006: 

29-32). 

Alat-alat pendidikan berupa teladan, perintah, larangan, pujian,  teguran, 

peringatan, dan hukuman diberikan kepada peserta didik harus disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi yang ada. Pendidik dan karyawan sekolah harus memberikan 

contoh teladan yang baik, agar dapat menjadi panutan oleh peserta didik. Teladan 

sangat penting dalam proses pembentukan kepribadian karena dengan melihat 

contoh positif  secara langsung akan menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta 

didik untuk meniru sikap tersebut. Perintah diberikan untuk memberikan ketegasan 

kepada peserta didik agar terbentuk kedisiplinan dalam dirinya. Larangan diberikan 

untuk menghindarkan siswa melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang baik. Pujian 

diberikan sebagai wujud apresiasi karena peserta didik melakukan suatu tindakan 

postitif dan pemberian pujian ini akan lebih memotivasi peserta didik untuk 

melakukan kegiatan bermanfaat lainnya. Teguran, peringatan, dan hukuman 

diberikan karena peserta didik melakukan penyimpangan atau melanggar aturan. 

Teguran dan peringatan diberikan kepada peserta didik yang melakukan 

pelanggaran ringan, sedangkan hukuman diberikan kepada peserta didik yang 

melakukan pelanggaran serius atau berat. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berperan untuk 

mempersiapkan generasi muda menjadi mandiri, dewasa secara jasmani maupun 

rohani serta membentuk kepribadiannya menjadi anggota masyarakat yang berguna 

bagi agama, bangsa, dan negara berdasarkan norma-norma yang berlaku. Guna 

membentuk kepribadian dan karakter peserta didik yang memiliki jiwa 
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nasionalisme yang kuat diperlukan penanaman nilai-nilai kepada peserta didik. 

Selain melalui pembelajaran di kelas, nilai-nilai juga dapat ditanamkan melalui 

pembiasaan-pembiasaan yang diwujudkan dalam kegiatan seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Wiworotomo Purwokerto sebagai 

berikut: 

“Banyak pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan, seperti melakukan 3S 

(Senyum, Salam, Sapa) antar guru dengan siswa, maupun karyawan dengan 

siswa. Setiap hari diperdengarkan lagu-lagu nasional, melaksanakan 

upacara bendera, kegiatan pramuka, dan kegiatan sosial lainnya. Bahkan 

pada awal menjadi siswa baru, diadakan kegiatan pembentukan karakter 

selama empat hari.” 

 

Peran sekolah dalam membentuk jiwa nasionalisme peserta didik juga 

dikemukakan oleh ibu Mulisoh, sebagai pendidik mata pelajaran sejarah yang 

menyatakan 

banyak kegiatan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, khususnya untuk 

kelas X yaitu kegiatan Pendidikan Karakter selama 4 hari. Pelaksanaannya 

itu saat awal masuk ke sekolah, bahkan yang melatih itu TNI AL dari 

Cilacap sebanyak 4 sampai 5 orang. 

 

Upaya yang dilakukan oleh SMK Wiworotomo Purwokerto dalam 

membentuk jiwa nasionalisme peserta didik dilakukan melalui berbagai kegiatan 

pembiasaan yang dilakukan rutin setiap hari. Sekolah juga mengadakan upacara 

bendera rutin setiap satu bulan sekali dan upacara memperingati hari besar nasional. 

Sekolah memberikan dorongan, motivasi, dan arahan tentang wawasan kebangsaan 

pada saat MPOD untuk peserta didik baru (wawancara pendidik mata pelajaran 13 

November 2018). 

Seluruh warga sekolah memiliki perannya masing-masing dalam 

mendukung pembentukan jiwa nasionalisme peserta didik. Kepala sekolah, 
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pendidik dan karyawan berperan sebagai penyelenggara sekaligus contoh 

keteladanan bagi peserta didik. 

Pembiasaan melalui keteladanan dan sopan santun dalam bersikap dapat 

membentuk karakter peserta didik agar memiliki jiwa nasionalisme. Pihak sekolah 

seperti guru dan karyawan memberikan dan mengajak peserta didik untuk 

membiasakan 3S (Senyum, Salam dan Sapa). Seperti yang dikatakan oleh bapak 

Susilo Riyantono bahwa 

“Pembiasaan 3S (Senyum, Salam dan Sapa) antara guru dan siswa agar 

mengajarkan sopan santun kepada siswa, serta menjadikan akrab antara 

guru dan siswa tanpa menghilangkan rasa hormat” 

Seluruh warga sekolah memiliki peran yang sama dalam mendukung 

keberhasilan pembentukan jiwa nasionalisme di sekolah mulai dari kepala sekolah, 

pendidik, karyawan, komite sekolah sampai dengan peserta didik itu sendiri. Tidak 

ada salah satu komponen yang memiliki peran yang paling menonjol dalam 

pelaksanaan pembentukan jiwa nasionalisme. Kepala sekolah memiliki tanggung 

jawab untuk memberikan arahan kepada pendidik yang setiap hari berinteraksi 

dengan peserta didik untuk selalu menanamkan pendidikan karakter khususnya 

karakter jiwa nasionalisme. Selain kepala sekolah dan pendidik, karyawan pun 

memiliki tanggung jawab yang sama untuk membentuk jiwa nasionalisme peserta 

didik yaitu dengan mengikuti segala bentuk pembiasaan yang dilakukan oleh 

sekolah melalui pemberian keteladanan kepada peserta didik. 

Pembiasaan dan kegiatan yang diberikan oleh sekolah tentu memiliki tujuan 

atau manfaat yang hendak dicapai dari proses pendidikan tersebut. Begitu juga 

dengan penanaman nilai-nilai dalam setiap pembiasaan dan kegiatan yang diberikan 

oleh sekolah kepada peserta didik SMK Wiworotomo Purwokerto. Pihak sekolah 
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mengharapkan adanya perubahan yang terjadi pada individu peserta didik yang 

memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, mencintai tanah airnya, rela berkorban serta 

berjuang demi kemajuan bangsa dan negaranya agar menjadi bangsa dan negara 

yang lebih baik. 

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan jenjang pendidikan yang sangat 

strategis dalam pembentukan karakter peserta didik atau generasi muda. Pada usia 

ini, generasi muda sedang berada pada fase pencarian jati diri. Penanaman nilai-

nilai nasionalisme sangat diberikan pada usia tersebut karena akan membentuk 

karakter yang baik pada generasi muda. Penanaman nilai-nilai nasionalisme di 

sekolah diberikan melalui proses pendidikan yang diwujudkan dengan berbagai 

kegiatan pembiasaan. 

SMK Wiworotomo Purwokerto memberikan pendidikan kepada peserta 

didik agar menjadi generasi penerus bangsa yang beriman, berilmu, dan berakhlak 

mulia. Sekolah mengupayakan pendidikan bagi peserta didik tidak hanya dengan 

memberikan pengetahuan saja melainkan memberikan penanaman nilai 

nasionalisme agar nilai-nilai tersebut terus hidup dan tumbuh dalam masyarakat. 

Sekolah membantu pembentukan kepribadian dan mengubah perilaku peserta didik 

menjadi lebih baik dari sebelumnya. Peserta didik diajarkan untuk bersikap sopan 

santun dan ramah kepada setiap orang melalui kegiatan pembiasaan 3S (Senyum, 

Salam, dan Sapa) yang dibudayakan oleh sekolah. SMK Wiworotomo  Purwokerto 

berperan memperbaiki tingkah laku peserta didik agar memiliki jiwa nasionalisme 

yang tinggi. Hal tersebut sesuai dengan peran sekolah menurut Hasbullah (2006: 

49) yaitu sekolah berperan mendidik, mengajar, serta memperbaiki dan 
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memperhalus tingkah laku anak. Mendidik tidak hanya berupa pemberian ilmu 

pengetahuan melainkan lebih kepada penanaman, pewarisan serta pelestarian nilai-

nilai, sedangkan mengajar merupakan proses pemberian ilmu pengetahuan. Selain 

itu, sekolah juga membantu mengembangkan bakat dan minat yang di miliki peserta 

didik. Terutama di sekolah kejuruan yang memang diarahkan sesuai jurusan yang 

telah dipilih oleh peserta didik. 

Setiap kegiatan pembiasaan di sekolah membutuhkan peran serta dan 

dukungan oleh seluruh warga sekolah agar kegiatan berlangsung dengan lancar. 

Seluruh warga SMK Wiworotomo Purwokerto, mulai dari kepala sekolah, 

pendidik, karyawan memiliki peran yang penting. Pelaksanaan pembentukan jiwa 

nasionalisme peserta didik akan berjalan lancar dengan baik berkat peran seluruh 

komponen warga sekolah. 

Kepala sekolah SMK Wiworotomo Purwokerto sebagai pimpinan sekolah 

menjadi penanggung jawab pelaksanaan pembiasaan-pembiasaan yang ada di 

sekolah. Guru sebagai pendidik setiap hari berinteraksi dengan peserta didik 

memiliki tugas untuk mendampingi setiap kegiatan pembiasaan yang ada di 

sekolah. Karyawan sebagai tenaga kependidikan tidak secara langsung berinteraksi 

dengan siswa akan tetapi memiliki peran dalam keberhasilan pelaksanaan 

pembentukan jiwa nasionalisme di sekolah. Karyawan memberikan contoh 

keteladanan dalam berbicara, berpakaian, dan bersikap yang menunjukan bahwa 

dirinya memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. 
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