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SARI 

Mubarokah, Sri Rizqi. 2016. Ajaran Kebangsaan Soemodilogo Di 

Kranggan Temanggung. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Prodi 

PPKN-FIS UNNES. Pembimbing Drs. Setiajid, M. Si., Noorochmat 

Isdaryanto, S.S.,M.Si. 159 halaman. 

Kata Kunci: Ajaran, Kebangsaan, Soemodilogo. 

Derasnya arus globalisasi menyebabkan terkikisnya nilai-nilai 

ajaran kebangsaan. Dasar ajaran kebangsaan itu bersumber dari nilai budaya 

yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri. Perlu adanya suatu pengajaran 

pendidikan bagi generasi muda dengan suatu ajaran yang berorientasikan 

kepada nilai kebangsaan yang telah diberikan oleh para the founding fathers 

dan para pahlawan, baik tokoh nasional maupun tokoh lokal, dalam 

memperjuangkan tanah air Indonesia dari penjajahan. Penelitian ini 

merumuskan tiga rumusan masalah yaitu: 1) Siapa tokoh Soemodilogo?, 2) 

Apa saja ajaran kebangsaan Soemodilogo?, 3) Bagaimana IKS melestarikan 

ajaran kebangsaan Soemodilogo?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana ajaran kebangsaan dari tokoh Soemodilogo. 

Objek penelitian ini adalah seorang tokoh lokal yaitu KRTA 

Soemodilogo. Metode pendekatan penelitian ini, menggunakan metode 

kualitatif dengan pengumpulan data berupa: metode dokumentasi, metode 

wawancara, dan metode observasi. Teknik analisis menggunakan analisis 

Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data (penarikan 

kesimpulan). 

Hasil penelitian: KRTA Soemodilogo adalah seorang Bupati 

Menoreh Pertama sebelum adanya Karesidenan Kedu dan Kabupaten 

Temanggung. Sebelum menjabat sebagai Bupati, KRTA Soemodilogo 

adalah seorang Kapitein Legion Djayeng-Sekar. KRTA Soemodilogo 

adalah seorang telik sandi dari Pangeran Diponegoro, sehingga KRTA 

Soemodilogo ini keberadannya “kontroversial” sebab saat itu, belum jelas 

keberpihakan KRTA Soemodilogo dengan Belanda atau berpihak dengan 

Pangeran Diponegoro, karena saat itu, terjadi suatu kronologi 

kesalahfahaman terbunuhnya KRTA Soemodilogo, yang bersamaan dengan 

perang Diponegoro tahun 1825, kemudian kepalanya di Makamkan di Goa 

Selarong (Jogjakarta) dan badannya di Makamkan di Krasak (Parakan). 

Dalam kiprahnya, ternyata KRTA Soemodilogo secara tidak langsung 

mengajarkan suatu ajaran kebangsaan dengan siasatnya: 1) “Pantang 

mundur, berani karena benar, takut melanggar aturan, dan jangan 

menggunakan aji mumpung”, 2) “Tidak mau dikalahkan, lebih baik mati 

daripada harus ditangkap musuh”. Dengan kedua siasat ini maka, kesatria 

serta keberaniannya dalam berperang mampu mengalahkan para Senopati 

Pangeran Diponegoro. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar “Raden 

Basah Kedu” dari Pangeran Diponegoro. Selain dengan dua siasat tersebut, 

suatu ajaran yang ditafsirkan oleh IKS bahwa beliau juga mengajarkan 

ajaran kebangsaan yang lainnya seperti membela tanah air, pemberani, 
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memperjuangkan rakyat, patuh terhadap aturan dll, namun terdapat ajaran 

yang menonjol saat itu adalah religius (ajaran Agama Islam). Dengan 

peninggalan ajaran yang diturun temurunkan oleh KRTA Soemodilogo 

kepada keluarganya maka terbentuklah suatu Organisasi Ikatan Keluarga 

Soemodilogo (IKS) dengan tujuan untuk mewujudkan visi dan misinya, 

sehingga pengaplikasiaan ajaran kebangsaan Soemodilogo ini dapat 

dilestarikan melalui kegiatan-kegiatan dan program kerja IKS. 

Saran: 1) kepada IKS adalah 1, setiap anggota ataupun penggurus 

IKS sikap yang dilakukan, agar lebih loyal dan lebih kompak terhadap 

kemajuan organisasi IKS supaya dapat dikenal oleh masyarakat lain juga 

perlu adanya, suatu pengaplikasian ajaran kebangsaan dalam bidang 

pendidikan guna memberikan kontribusi bagi generasi penerus bangsa 

sesuai dengan Visi-Misi IKS bagi masyarakarat, nusa dan bangsa. Bukan 

hanya memberdayakan Wisma Soemodilogo yang hanya digunakan pada 

saat acara-acara tertentu saja, yang sifatnya bisnis untuk keluarga. 

Seharusnya, dengan adanya Wisma Soemodilogo ini nantinya IKS dapat 

memberdayakan serta memberikan kontribusi yang berorientasi kepada 

wawasan kebangsaan Indonesia bagi generasi penerus bangsa. Saran 2, 

dengan adanya Museum bentukan IKS yang berada di dalam Wisma 

Soemodilogo agar lebih diperbaiki lagi tempat lokasinya, supaya 

pengunjung dapat merasa nyaman ketika berkunjung, dan peninggalan-

peninggalan yang telah ditinggalkan berupa bentuk fisik seperti pakaian, 

alat-alat dan benda-benda pusaka dapat dirawat dan dijaga dengan sebaik-

baiknya. Saran 3, kepada keluarga besar IKS  untuk setiap warga anggota 

IKS agar  dapat menggetahui sejarah serta sepak terjang leluhurnya (KRTA 

Soemodilogo) diharapkan penggurus IKS dapat menciptakan sebuah “Buku 

Pedoman Sorosilah” sejarah KRTA Seomodilogo dari awal sampai dengan 

terbentukknya organisasi IKS. Maka, dengan begitu generasi penerus IKS 

akan lebih mudah untuk memajukan dan memberdayakan peninggalan yang 

telah diberikan. 

2) Kepada pemerintah Kabupaten Temanggung adalah, agar dapat 

memajukan serta mempromosikan bagi sejarah Indonesia bahwa Wisma 

Soemodilogo layak sebagai cagar budaya daerah yang di Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang  

Derasnya arus globalisasi menyebabkan terkikisnya nilai-nilai ajaran 

kebangsaan. Dasar ajaran kebangsaan bersumber dari nilai budaya yang dimiliki 

oleh bangsa itu sendiri. Terdapat beberapa fenomena lunturnya nilai ajaran 

kebangsaan di dalam masyarakat yang lebih menyukai dan bangga dengan budaya 

asing dari pada budaya asli bangsanya sendiri, hal ini dibuktikan dengan adanya 

rasa bangga yang lebih dari masyarakat manakala menggunakan produk luar negeri, 

jika di bandingkan menggunakan produk sendiri. Selain dari pada itu, lunturnya 

nilai ajaran kebangsaan pada masyarakat juga dapat dilihat dari kurangnya 

penghayatan masyarakat terhadap pemahaman ajaran kebangsaan yang telah 

diberikan oleh para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan NKRI. Banyak 

sekali fenomena dari masyarakat yang tidak hafal lagu-lagu Nasional maupun 

daerah, tidak mengetahui nama-nama pahlawan Nasional apalagi pahlawan tokoh 

lokal.  

Selain itu, karakter Bangsa Indonesia yang berorientasi pada adat ketimuran 

juga mulai pudar, dibuktikan dengan adanya kecenderungan sikap kurangnya 

masyarakat mempelajari dan memahami ajaran kebangsaan yang bernilai suatu 

ajaran yang mendidik yang telah diberikan oleh para bapak pendiri negara (the 

founding fathers)  untuk  memperjuangkan dan memerdekakan Bangsa Indonesia 

yang jasa-jasanya 
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mengalirkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Hal ini menunjukkan bahwa rasa 

nasionalisme sebagai pijakan teguh kepribadian bangsa telah hilang dan luntur seiring 

dengan perkembangan zaman. 

Nilai kebangsaan sebagai dasar ajaran atau intrinsik adalah nilai yang lestari dan 

bersifat abadi. Nilai kebangsaan selalu eksis baik di masa lampau, masa kini maupun 

masa yang akan datang dalam kehidupan bangsa. Ajaran kebangsaan menjadi satu-

satunya penunjuk arah ke mana bangsa dan negara Indonesia harus menuju. Walaupun 

nilai ajaran kebangsaan bersumber dari dan berakar pada budaya bangsa pada masa 

lampau, namun nilai-nilai praksisnya yaitu nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan 

bangsa Indonesia secara nyata, senantiasa diperbarui dan disesuaikan dengan konteks, 

kondisi dan situasi masyarakat yang  terus menerus berubah. Oleh karenanya, ajaran 

kebangsaan menjadi ruh bangsa yang tidak akan pernah usang dan hanya dengan 

pemahaman terhadap nilai ajaran kebangsaan yang kukuh dan teguh, bangsa Indonesia 

akan mampu mempertahankan eksistensinya menghadapi gelombang budaya global.  

Adanya ajaran kebangsaan para generasi muda sebagai pemegang estafet 

kepemimpinan bangsa belum mencerminkan cita-cita pendidikan yang diharapkan. 

Masalah ini merupakan suatu fakta yang tidak boleh diabaikan mengingat pentingnya 

sikap nasionalisme dan cinta terhadap tanah air dalam memajukan negara Indonesia. 

Maka pembinaan pada generasi muda tentang ajaran kebangsaan sangat penting. 

Terkait dengan penanaman nilai ajaran kebangsaan di era global sekarang ini salah 

satunya adalah dengan menguak sejarah ajaran kebangsaan dari para tokoh, baik 

pahlawan nasional, maupun pahlawan tokoh lokal, dengan cara memahami ajaran 

kebangsaan yang telah diberikan, sehingga menarik untuk diteladani, dipelajari, 
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dipahami dan dilaksanakan ajaranya dalam kehidupan nyata, sehingga dengan 

menguak sejarah ajaran kebangsaan yang diajarkan oleh para tokoh pahlawan, ini 

membuktikan sebagai suatu alternatif usaha, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap 

Tanah Air, yang diharapkan nantinya dapat mengembangkan kualitas generasi muda  

dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai 

masalah Nasionalisme. 

Upaya untuk mengalakkan kembali semangat atau rasa Nasionaliame dan cinta 

terhadap tanah air melalui ajaran kebangsaan seperti pandangan Presiden Soeharto 

(1976:48-49): Pada hakikatnya “Sila Persatuan Indonesia, mengandung prinsip 

Nasionalisme, cinta Bangsa dan Tanah Air: menggalang terus persatuan dan kesatuan 

Bangsa”. Nasionalisme adalah syarat mutlak bagi pertumbuhan dan kelangsungan 

hidup Bangsa dalam abad modern sekarang ini. Sebab tanpa adanya perasaan 

Nasionalisme suatu Bangsa akan hancur terpecah-pecah dari dalam diri Bangsanya. 

Dimana Nasionalisme Pancasila mengharuskan setiap warganya menghilangkan 

penonjolan kesukuan, keturunan ataupun perbedaan kulit. Sejak ratusan tahun yang 

lalu, Bangsa Indonesia telah merasa senasib-seperjuangan, sehingga timbul perasaan 

kebangsaan, timbul perasaan persatuan, timbul kesatuan kepribadian, yang telah 

berakar turun temurun. Tanpa semangat nasionalisme, maka tidak akan mungkin dapat 

merebut kembali kemerdekaan yang telah di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 

1945, dan tanpa semangat nasionalisme itu pula tidak akan mungkin mengisi 

kemerdekaan dan melanjutkan hidup berbangsa dan bernegara seperti sekarang ini.  

Rasa Nasionalisme dan Bela Negara bagi masyarakat tentunya sangat penting  

ditanamkan di era global saat ini. Pancasila sebagai pedoman sekaligus pandangan dan 
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landasan hidup Bangsa, Pancasila juga sebagai filterisasi guna menyaring budaya barat 

yang masuk dalam budaya Bangsa Indonesia, sebab rasa Nasionalisme termasuk juga 

dalam ajaran-ajaran kebangsaan. Para pendiri negara pun telah memberikan nilai ajaran 

kebangsaan yang dibuktikan dalam membela Negara untuk memperjuangkan 

kemerdekaan RI 1945. Bela Negara merupakan sebuah semangat korban demi tanah 

Air, baik harta bahkan nyawanya sekalipun berani dikorbankan demi keutuhan Negara 

kesatuan Republik Indonesia. Bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan 

warganegara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi oleh 

kecintaan terhadap tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara 

(Kaelan&Achmad Zubaidi,2007:120). Perwujudan usaha bela negara dalam konteks 

perjuangan bangsa merupakan kesiapan dan kerelaan setiap warganegara untuk 

berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan 

kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah nesantara dan yuridiksi Nasional, serta 

nilai-nilai pancasila dan undang-undang  Dasar 1945.  

Menunjukkan semangat dan sikap bela negara tidak hanya dilakukan melalui 

peperangan yang  menghasilkan kemerdekaan saja, akan tetapi dapat ditunjukkan 

dengan menghasilkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan kerangka ideologis dan 

konstitusional bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekan Indonesia. Mengisi 

kemerdekaan dapat dikatakan sebagai usaha bela negara, sebab melalui usaha-usaha 

positif dalam mengisi kemerdekaan dapat membuat keberlangsungan Indonesia 

sebagai sebuah negara dapat tetap dipertahankan dan senantiasa mampu menjaga 

persatuan dan kesatuan bangsa ditengah kerasnya tantangan globalisasi yang justru 

mengikis rasa kebangsaan dan kecintaan warganegara terhadap tanah airnya.  
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Bela negara sebagai bukti rasa cinta tanah air ini tentunya tak terlepas dari 

sejarah para tokoh pendiri negara yang patut kita pelajari dan telusuri lebih dalam 

tentang nilai ajaran kebangsaan yang telah disumbangkan. Gambaran ajaran 

kebangsaan yang tak melupakan makna sejarah yang diambil dari para tokoh pendiri 

negara baik Nasional maupun lokal, terlihat pada peninggalan ajarannya dan bangunan-

bangunan bersejarah. Dimana bangunan bersejarah menjadi tanda atau bukti bahwa 

adanya sesuatu yang bernilai sakral untuk ditelusuri asal-usul keberadaannya. Seperti 

halnya, bangunan Gedung Wisma Soemodilogo di Kecamatan Kranggan, Kabupaten 

Temanggung yang merupakan bangunan Brawijaya lima yang berstrukturkan 

bangunan Jawa-Indonesia juga Belanda, sehingga Gedung Wisma Soemodilogo 

bernilai sejarah.  

Berdasarkan hasil penelitian, di Gedung Wisma Soemodilogo Kecamatan 

Kranggan, Kabupaten Temanggung, menunjukkan bahwa, Wisma Soemodilogo 

ternyata memiliki nilai sejarah yang patut ditelusuri serta dipelajari asal-usul 

keberadaanya. Wisma Soemodilogo, menjadi salah satu kesaksian sewaktu Indonesia 

belum merdekan, yang bertepatan juga dengan peperangan besar  Pangeran 

Diponegoro di Pulau Jawa untuk melawan penjajah pada tahun 1825-1830. Selain 

menjadi kesaksian dari peperangan Pangeran Diponegoro di Pulau Jawa, Wisma 

Soemodilogo juga menjadi saksi dari cikal bakal adanya Kabupaten Temanggung. 

Sebab, Wisma Soemodilogo merupakan tempat Kasepuhan Bupati ke-3 Kabupaten 

Temanggung yaitu RAA Holland Soemodilogo yang merupakan putra ke-3 dari KRTA 

Soemodilogo. Oleh karena itu, tokoh KRTA Soemodilogo ini menjadi penting untuk 

diteliti, karena Soemodilogo menjabat sebagai Bupati (Menoreh) atau Bupati pertama 
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yang berkedudukan di Kota Parakan sebelum Karesidenan Kedu dan Kabupaten 

Temanggung. Sekaligus menurut informasi, dari pihak Ikatan Keluarga Soemodilogo 

(IKS) ternyata Soemodilogo selain menjadi Bupati Menoreh juga menjadi seorang 

prajurit atau seorang Kapitein saat itu, dan diduga juga sebagai (Telik Sandi) dari 

Pangeran Diponegoro. 

Menjadi seorang telik sandi dari Pangeran Diponegoro, maka 

keberadaannyapun menjadi seorang tokoh lokal yang “Kontroversial”. Dimana, 

dengan jiwa keprajuritanya yang sangat kesatria dengan siasatnya ini mampu 

menandingi para senopati Pangeran Diponegoro sampai membuat iri salah satu 

senopati Pangeran Diponegoro. Kemudian juga karena kesalah fahaman, pada saat 

peperangan dari prajurit Diponegoro sendiri yang malah membunuh Ario 

Soemodilogo, kemudian kepalanya dimakamkan di Goa Slarong dan badanya di 

Krasak (Parakan). 

Pangeran Diponegoro yang berpegang teguh dan berlandaskan pada ajaran 

Agama Islam, untuk mempertahankan Pulau Jawa dari penjajah menggunaan taktik 

peperangan serta jiwa kepemimpinan, yang berlandaskan Agama Islam, sehingga 

merupakan suatu  wujud usaha untuk mengembangakan agama suci, dalam Agama 

Islam disebut dengan “jihad fisabilillah” atau perang di jalan Allah. Maka sistem ajaran 

kebangsaan Pangeran Diponegoro ini juga seperti siasat Ario Soemodilogo dalam 

taktik atau siasat peperangan yang berlandaskan ajaran Agama Islam. Sehingga, di 

sinilah maka ajaran Agama Islam diduga berkaitan dengan ajaran kebangsaan 

Soemodilogo. Berdasarkan hasil dokumentasi, tokoh Soemodilogo jika dilihat dari 
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keturunannya merupakan keturunan dari seorang Sultan, Kyai,  yang sangat kental 

dengan ajaran Agama Islam. 

Bukti rasa cinta tanah air,  tidak hanya dibuktikan dalam wujud fisik saja, 

namum bisa juga dengan memperjuangkan serta mengamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari, tentang pengamalan ajaran-ajaran kebangsaan yang telah diberikan oleh 

para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang dalam memperjuangkan 

kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan bangsa asing. Dengan adanya hal 

yang dikemukakan di atas, maka diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk 

menguak dan mempertahankan kejelasan nilai ajaran kebangsaan Soemodilogo sebagai 

bukti untuk mengembangkan rasa Nasionalisme dan cinta terhadap tanah air kita 

terhadap Bangsa Indonesia. Dimana  keberadaan tokoh Soemodilogo yang 

kontroversial ini, meninggalkan beberapa wujud ajaran kebangsaan yang menjadi salah 

satu bukti peninggalan ajarannya. Misalnya, sebagai wujud bukti saat ini yang terlihat, 

yaitu: Masjid IKS di sekitar Pesaeran Krasak (Parakan), Rumah Kesepuhan (Gedung 

Wisma Soemodilogo), telah didirikannya sebuah Ikatan Keluarga Soemodilogo (IKS) 

pada tanggal 8 September 1970, sebuah Yayasan IKS juga dibentuk sejak tanggal 3 

Oktober 1977 serta terdapat juga Mars dan Hymne (IKS) di dalam pengajaranya, serta 

keturunan KRTA Soemmodilogo yang terus beranak pinak. 

 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “AJARAN KEBANGSAAN 

SOEMODILOGO DI KRANGGAN TEMANGGUNG”. 
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B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti memunculkan sebuah 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Siapakah tokoh Soemodilogo itu? 

2. Apa saja ajaran kebangsaan Soemodilogo? 

3. Bagaimana Ikatan Keluarga Soemodilogo (IKS) melestarikan ajaran kebangsaan 

Soemodilogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui siapa tokoh Soemodilogo. 

2. Mengetahui ajaran kebangsaan Soemodilogo. 

3. Mengetahui Ikatan Keluarga Soemodilogo (IKS) melestarikan ajaran kebangsaan 

Soemodilogo. 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat  teoritis dan praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Akan menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya berkenaan dengan 

ajaran kebangsaan Soemodilogo yang diimplemantasikan dalam nilai pendidikan 

ajaran kebangsaan yang dicanangkan oleh Pemerintah saat ini. Selain itu juga, bagi 

pengembangan ilmu data yang didapat oleh penelitian ini diharapkan mampu 
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membawa dampak positif dan dapat memberi sumbangan pengetahuan kepada 

masyarakat lain khususnya juga di lingkungan Kranggan, Pemerintah Kabupaten 

Temanggung. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Ikantan Keluarga Soemodilogo (IKS) 

 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadikan sebuah pengajaran 

dan pemahaman tentang sejarah yang lebih tentang pendalaman ajaran yang telah 

diberikan oleh tokoh Soemodilogo bagi keturunanya. 

b. Bagi Pemerintah Daerah Temanggung 

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat mengambil 

manfaat juga menjadi dampak yang positif dari ajaran kebangsaan yang diajarkan oleh 

tokoh Soemodilogo, bagi keberlangsungan jalanya kepemerintahan Kabupaten 

Temanggung. Selain itu, diharapkan juga nantinya ada tindak lanjut untuk 

mempertahankan silsilah asal-usul keberadaan Soemodilogo yang sangat bernilai 

sejarah ini, demi keberlangsungan jalannya kepemerintahan Kabupaten Temanggung. 

Sebab, tokoh Soemodilogo menjabat sebagai (Bupati Menoreh) atau Bupati pertama 

yang berkedudukan di Kota Parakan sebelum Karesidenan Kedu dan Kabupaten 

Temanggung.  

E. Batasan Istilah 

 Suatu penelitian diperlukan gambaran yang jelas mengenai istilah dalam judul 

penelitian, maka diperlukan adanya batasan-batasan instilah dengan tujuan agar 

penelitian tetap berada dalam pengertian yang dimaksud dalam judul. 
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1. Ajaran 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ajaran merupakan segala sesuatu 

yang diajarkan: nasihat, petuah, petunjuk. Sedangkan Ajar adalah petunjuk yang 

diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut). 

Dengan kata lain Ajaran disebut juga sebagai pengertian Nilai-nilai yang 

diyakini kebenarannya dan dijadikan “Petunjuk” dalam bertingkah laku  

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Ajaran juga bisa disebut dengan segala sesuatu yang diajarkan melalui nasihat-

nasihat, petuah-petuah, petunjuk yang senantiasa dipegang teguh ajarannya sehingga 

membentuk sebuah “sistem keyakinan” yang menyangkut unsur kebudayaan. Selain 

itu, ajaran merupakan sistem keyakinan yang mengatur tentang tata keimanan 

(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sistem keyakinan 

tentang alam, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan 

manusia lainnya serta lingkungan msyarakat dan negaranya. 

2. Kebangsaan 

 Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengandung nilai-nilai ajaran 

kebangsaan, yaitu cara berfikir dan cara kerja perjuangan bangsa. Hal tersebut 

sebagaimana diungkapkan oleh Soegito (2007:79) “Diterimanya Pancasila sebagai 

pandangan hidup bangsa dan dasar negara, membawa konsekuensi logis bahwa nilai-

nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi 

pengetahuan serta penyelenggaraan negara. Pengakuan Pancasila sebagai pandangan 

hidup bangsa mengharuskan kita sebagai bangsa untuk mentransformasikan nilai-nilai 

Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. 
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Nilai-nilai ajaran kebangsaan tersebut terdapat dalam kelima (5) sila Pancasila 

sebagai berikut: 

1. Ketuhanan YME. 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Persatuan Indonesia. 

4. Kerakyatan yanag dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Soegito, 2007:79). 

3. Soemodilogo 

Soemodilogo merupakan putra kedua (2) dari Raden Ngabei Soemowardojo 

(Patih Semarang), nama asli dari Soemodilogo adalah Ario Soemodilogo di mana pada 

saat beliau menjabat sebagai Bupati  Menoreh atau Bupati pertama (1) sebelum adanya 

Karesidenan Kedu dan Kabupaten Temanggung, sehinga Ario Saoemodilogo ini 

bergelar menjadi Kanjeng Raden Tumenggung Ario Soemodilogo. Dalam sejarah 

tokoh kepahlawanan tentunya peran tokoh Soemodilogo ikut berperan penting dalam 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu yang menjadi tokoh lokal yang 

perlu diteliti, dipahami, dan dipelajari asal-usul keberadaannya, dimana Ario 

Soemodilogo juga mengajarkan tentang ajaran kebangsaan di lingkungan masyarakat 

maupun di dalam keluarganya (IKS). Sejumlah ajaran kebangsaan yang diduga 

diajarkan oleh Soemodilogo menurut pemahaman IKS diantaranya adalah: religius, 

bela negara, cinta tanah Air, patuh terhadap aturan, rela berkorban, kesejahteraan 

warganya, dan lain sebagainya, yang keseluruhannya berlandaskan pada ajaran Agama 
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Islam. Adapula ajaran kebangsaan utama yang diajarkan oleh KRTA Soemodilogo 

yaitu: 1) “Pantang mundur, berani karena benar, takut melanggar aturan, dan jangan 

menggunakan aji mumpung”, 2) “Tidak mau dikalahkan, lebih baik mati, daripada 

ditanggap musuh”. Menurut informasi dari sesepuh Ikatan Keluarga Soemodilogo 

(IKS), diduga tokoh Soemodilogo adalah sebagai telik sandi dari Pangeran 

Diponegoro, serta karena siasat kesatrianya juga sikap keprajuritannya ini, maka diberi 

julukan “Raden Basah Kedu” oleh Pangeran Diponegoro. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Ajaran 

a. Pengertian Ajaran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ajaran merupakan segala sesuatu 

yang diajarkan: nasihat, petuah, petunjuk. Sedangkan Ajar adalah petunjuk yang 

diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut). Dengan kata lain Ajaran disebut 

juga sebagai pengertian Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan dijadikan 

“Petunjuk” dalam bertingkah laku bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ajaran 

juga bisa disebut dengan segala sesuatu yang diajarkan melalui nasihat-nasihat, petuah-

petuah, petunjuk yang senantiasa dipegang teguh ajarannya sehingga membentuk 

sebuah sistem keyakinan yang menyangkut “unsur kebudayaan”. Selain itu, ajaran juga 

merupakan sistem keyakinan yang mengatur tentang tata keimanan (kepercayaan) dan 

peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sistem keyakinan tentang alam, serta tata 

kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya serta 

lingkungan msyarakat dan negaranya. 

Dalam perkembangannyapun ajaran, sering disalah artikan dengan berbagai 

kemunculan paham ajaran terlarang sampai pada akhirnya ajaran yang menjadi sistem 

keyakinan membudaya dalam diri individu, masyarakat suatu bangsa. Pengertian 

ajaran disini berhubungan dengan pengertian kebudayaan yang mengandung arti suatu 

sistem keyakinan atau kepercayaan dalam salah satu “unsur kebudayaan”. 
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Menurut Prasetya, (2009:28) ditinjau dari sudut bahasa Indonesia, 

kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta “buddayah”, yaitu bentuk jamak dari buddhi 

yang berarti budi atau akal. Kebudayaan adalah kompleks yang  mencakup 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-

kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat (E.B Tylor dalam Soekarno, 1982: 188). 

Menurut Koentjaraningrat (2009:146), ada tujuh unsur kebudayaan yang 

ditemukan pada semua bangsa di dunia. Ketujuh unsur yang dapat kita sebut sebagai 

isi pokok dari setiap kebudayaan di dunia itu adalah sebagai berikut: 

1) Bahasa 

2) Sistem pengetahuan 

3) Organisasi sosial 

4) Sistem peralatan hidup dan teknologi 

5) Sistem mata pencaharian hidup 

6) Sistem religi, dan 

7) Kesenian. 

Dari ketujuh unsur kebudayaan dapat diambil satu pengertian dari satu sistem 

tersebut, yaitu “sistem religi” yang berarti sistem keyakinan yang mengajarkan tentang 

kepercayaan setiap diri pribadi kepada Tuhan  Yang Maha Esa yang di percayainnya, 

sebagai pedoman dan tuntunan dalam hidupnya. Sehingga makna “Ajaran” ini 

berkaitan dengan pengertian sistem keimanan (kepercayaan), keyakinan ke-Tuhanan, 

atau pengajaran Agama (Religi). 
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Pengaturan masalah agama dalam UUD Negara Republik Indonesia dapat 

dilihat dari Pasal 28 E dan Pasal 29 ayat (2). Pada pasal ini dengan tegas dinyatakan 

hak setiap orang dan kewajiban pemerintah. Sehingga menjadi hak tiap orang untuk 

memilih agama kemudian melaksanakan ajaran agamanya agar mereka dapat tetap 

menjalankan agamanya tanpa ada yang menggangu. Agama sebagai suatu keyakinan, 

kepercayaan, keberadaanya menjadi sangat hakiki bagi kehidupan manusia. Disamping 

itu agama menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi pemeluknya, dan hal itu akan 

terus berkembang seirama dengan perkembangan peradaban manusia. 

Landasan hukum yang terdapat dalam pasal 29 UUD 1945 bisa dijadikan 

rujukan, bahwa keberagaman agama dan kepercayaan dijamin eksistensinya, 

dilindungi, mendapatkan hak kebebasan sama dari negara tanpa ada diskriminasi, 

didalam ajaran agama juga terkandung suatu ajaran bahwa umatnya untuk mengasihi 

sesama makhluk hidup dan bersikap positif terhadap alam lingkungan. Dengan 

demikian bagi para pemeluknya bila mana ia konsisten dengan nilai-nilai agama yang 

ia anut dengan sendirinya juga telah menerapkan isi aturan yang terkandung dalam 

UUD 1945 tersebut. 

Dalam agama sendiri terkandung suatu ajaran bahwa umatnya untuk 

mengasihi sesama makhluk  hidup dan bersikap positif terhadap alam lingkungannya. 

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pada pelaku negara untuk 

menjamin kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk untuk hidup berdampingan 

antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. Dengan demikian, bagi para 

pemeluknya bilamana ia konsisten dalam nilai-nilai agama yang ia anut dengan 

sendirinya ia juga menerapkan isi aturan yang terkandung dalam UUD 1945. Jika hal 
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ini yang terjadi, maka output yang dihasilkan berupa tingkah laku dari individu 

pemeluk agama itu akan mencerminkan pribadi manusia yang berpredikat baik dan 

benar. 

Dalam perspektif sosiologi, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan 

yang diwujudkan dalam perilaku sosial sebagai individu maupun kelompok. Sehingga, 

setiap perilaku yang diperankannya akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran 

agama yang dianutknya. Perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan dari 

dalam yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang menginternalisasi 

sebelumnya. 

Agama, dalam perang Diponegoro merupakan suatu usaha untuk 

mengembangkan agama suci, yang dalam agama Islam disebut dengan “jihad 

fisabilillah” atau perang dijalan Allah. Bagi pihak Belanda, perlawanan bersenjata itu 

disebut dengan istilah “krama” atau pemberontakan (Kresna, 2011:260). Disinilah 

maka ajaran Agama Islam juga berkaitan dengan ajaran kebangsaan Soemodilogo. 

Dimana Soemodilogo sebagai prajurit yang diduga juga sebagai telik sandi dari 

Pangeran Diponegoro yang notabene pendalaman pengajarannya adalah Agama Islam 

sebagai perang dijalan Allah sebagai Tuhannya. Pengajaran Agama Islam oleh 

pangeran Diponegoro ini, sebab Pangeran Diponegoro adalah orang yang sangat taat 

dan patuh pada hukum Islam. Ia adalah seorang ulama yang gemar membaca dan 

mendalami kitab-kitab agama, sejarah, dan sastra (Kresna, 2011: 252). Selain itu 

karena KRTA Soemodilogo juga dilihat dari keturunnnya memang dari keturunan para 

Sultan, kyai, Alim ulama. Sehingga pengajarannya pun berlandaskan pada ajaran 

agama Islam. 
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Garnasih (2012:40), karakter yang berlandaskan Pancasila, maknannya adalah 

sikap aspek karakter harus dijiwai oleh kelima sila Pancasila secara utuh komprehensif 

diantaranya adalah: “Bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan bentuk 

kesadaran dan perilaku iman dan taqwa serta akhlak mulia sebagai karakteristik pribadi 

bangsa Indonesia. Dalam kaitan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia 

Indonesia adalah manusia yang taat menjalankan kewajiban agamanya masing-masing, 

berlaku sabar atas segala ketentuannya, ikhlas dalam beramal, tawakal, dan senantiasa 

bersyukur atas apapun yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Dalam hubungan antar 

manusia, karakter ini dicerminkan antara lain dengan saling menghormati, bekerja 

sama, dan berkebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, tidak 

memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain, juga tidak melecehkan 

kepercayaan agama seseorang. 

a. Ajaran Soemodilogo 

Ajaran merupakan segala sesuatu yang diajarkan berbentuk sebuah: nasihat, 

petuah, yang dijadikan sebagai petunjuk dalam bertingkah laku bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, sehingga ajaran kebangsaan yang diajarkan oleh KRTA 

Soemodilogo, ini sesuai dengan hasil dokumentasi dalam buku “Sorosilah 

Soemodilagan” dalam keterangan (Affandi 1975: 128) yang diterangkan oleh Ibu Ita 

yaitu: 

1) Pantang Mundur-Berani Karena Benar-Takut Melanggar Aturan-Dan 

Jangan Menggunakan Aji Mumpung.  

Siasat ini mempunyai arti bahwa KRTA Soemodilogo dalam prinsipnya selalu 

mempunyai sikap yang tidak mudah menyerah, melakukan sesuatu dengan penuh 
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keberanian karena suatu kebenaran, selalu takut melanggar aturan, dan jangan 

mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Maka siasat inilah, sebagai seorang pemimpin 

dan seorang yang berjiwa prajurit juga kesatria, mejadi suatu ajaran KRTA 

Soemodilogo untuk diajarkan kepada keluarga serta masyarakatnya 

2) Tidak Mau Dikalahkan-Lebih Baik Mati-Daripada Harus Ditangkap Musuh.  

Pengertian ajaran ini mempunyai arti bahwa KRTA Soemodilogo dalam 

siasatnya mengambarkan bahwa, beliau seorang yang tidak mau dikalahkan oleh 

siapapun, dan beliau lebih senang mati di atas kebenaran, daripada harus ditangkap 

oleh musuh. Maka di sinilah, siasat yang digunakan oleh KRTA Soemodilogo yang 

perlu kita teladani, dan menjadi suatu ajaran yang baik untuk kelurga maupun 

masyarakat. 

Arti kedua siasat yang ditafsirkan oleh Ibu Ita (Sesepuh IKS) adalah sebagai 

berikut ini yang pertama: “Pantang Mundur” disini diartikan bahwa karena jiwa 

kepemimpinan serta posisinya sebagai Bupati maka ketika beliau dalam situasi ingin 

mempertahankan wilayahnya dari para brandal, maka sikap beliau tidak mudah 

menyerah maju terus dan tidak mundur untuk menghadapi para brandal. “Berani 

Karena Benar” dalam pengertian ini sikap yang dilakukan saat menghadapi para 

brandal beliau mengambil tindakan yang baik dan benar karena berlandaskan ingin 

mempertahankan wilayah yang menjadi tugasnya dari para brandal.  

“Takut Melanggar Aturan” diartikan bahwa beliau dalam jiwa sebagai seorang 

pemimpin takut melangkah jika melanggar suatu aturan ini terlihat saat sikap beliau 

menghadapi para brandal untuk masyarakatnyakarena tugas seorang pemimpin adalah 

tidak lari dari masalah dan takut melanggar aturan sebagai seorang pemimpin yang 
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tanggung jawab penuh untuk kebaikan warga masyarakatnya. “Jangan Menggunakan 

Aji Mumpung” pengertian ajaran ini terlihat saat KRTA Soemodilogo  menghadapi 

para brandal dalam jiwanya bukan berarti karena beliau seorang yang sakti sehinga 

menggunakan kesaktiannya dapat mengalahkan musuhnya, namun malah sebaliknya 

beliau bersikap tetap waspada dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dan tidak 

bersikap sombong karena kesaktiannya serta tetap berserah diri para Tuhannya 

berlandaskan sikap yang dilakukan benar. 

Siasat yang kedua yaitu: “Tidak Mau Dikalahkan” sikap ini muncul ketika 

beliau menghadapi para brandal dengan jiwa keprajuritannya maka dihadapilah 

musuhnya dan tidak mau dikalahkan. “Lebih Baik Mati Daripada Harus Ditangkap 

Musuh” Pengertian ini juga muncul saat beliau menghadapi para brandal, sikap yang 

ditunjukkan lebih baik berpegang kebenaran untuk sebuah kematian daripada harus 

ditangkap musuhnya. 

B. Kebangsaan 

a. Pengertian Bangsa 

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa pada hakikatnya memiliki 

sifat kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu bangsa pada 

hakikatnya adalah merupakan suatu penjelmaan dari sifat kodrat manusia tersebut 

dalam merealisasikan harkat dan martabat kemanusiaannya. Hal ini disadari bahwa 

manusia tidaklah mungkin untuk hidup menyendiri, sehingga ia senantiasa 

memerlukan orang lain (Kaelan, 1999:79). 

Manusia membentuk suatu bangsa karena untuk memenuhi hak kodratnya 

yaitu sebagai individu dan makhluk sosial, oleh karena itu deklarasi Bangsa Indonesia 
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tidak mendasarkan pada deklarasi kemerdekaan individu sebagaimana negara liberal. 

Demikian pula deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia tidaklah merupakan suatu 

manifesto bangsa komunis sebagaimana dilakukan oleh kalangan paham sosialis 

komunis. 

Secara umum bangsa dikenal dengan dua proses pembentukan bangsa dan 

negara yaitu model ortodoks dan model muthakhir. Pertama ortodoks yaitu bermula 

dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu, untuk kemudian bangsa itu membentuk suatu 

negara tersendiri. Kemudian yang kedua model mutakhir, yaitu berawal dari adanya 

negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk 

negara merupakan sekumpulan suku, bangsa, dan ras (Winarno, 2007:31). 

Dalam Ilmu Tata Negara terdapat berbagai pengertian mengenai istilah 

bangsa. Mengenai pengertian ada beberapa batasan seperti di bawah ini. 

1) Ernest Renan (Perancis). Bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk 

hidup bersama (hasrat bersatu) dengan perasaan setia kawanan yang agung. 

2) Otto Bauer (Jerman). Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai 

perasaan karakter. Karakteristik tumbuh karena adanya persamaan nasib. 

3) Hans Kohn (Jerman). Bangsa adalah buah hasil hidup manusia dalam sejarah. 

Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa 

dirumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa memiliki faktor-faktor objektif 

tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain. Faktor-faktor itu berupa 

persamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat, kesamaan politik, 

perasaan, dan agama (Winarno, 2007: 209). 
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Konsep bangsa memiliki dua pengertian (Yatim, 1999:10), yaitu bangsa 

dalam pengertian sosiologis antropologis dan bangsa dalam pengertian politis. 

1) Bangsa dalam arti sosiologis antropologis 

Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis adalah persekutuan hidup 

masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup 

tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jadi, mereka 

menjadi satu bangsa karena disatukan oleh ras, budaya, keyakinan, bahasa, dan 

sebagainya. Ikatan yang demikian ini dalam suatu negara dapat merupakan persekutuan 

hidup yang mayoritas dan dapat pula persekutuan hidup minoritas. 

Bangsa dalam arti sosiologis antropologis sekarang ini lebih dikenal dengan 

istilah, ethnic suku, atau suku bangsa. Ini untuk membedakan dengan bangsa yang 

sudah beralih dalam arti politis. 

2) Bangsa dalam arti politis 

Bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah 

yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan 

tertinggi keluar dan kedalam. Jadi, mereka di ikat oleh kekuasaan politik, yaitu negara.   

Jadi, bangsa dalam arti politik ini adalah bangsa yang sudah bernegara dan 

mengakui serta tunduk pada kekuasaan dari negara yang bersangkutan. Setelah mereka 

bernegara, terciptalah bangsa. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa “bangsa” merupakan 

sekumpulan manusia yang bersatu pada satu wilayah dan mempunyai keterikatan 

dengan wilayah tersebut. Sekumpulan manusia tersebut yang diangap memiliki 
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identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan 

sejarahnya. 

b. Pengertian Nilai 

Nilai atau “valus” (bahasa. Inggris) termasuk bidang kajian filsafat persoalan-

persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat yaitu filsafat 

nilai (Axiology, Theory of Value). Filsafat sering juga diartikan sebagai ilmu tantang 

nilai-nilai. Istilah nilai dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda 

abstrak yang artinya “keberhargaan (Worth) atau kebaikan (goodness), dan kata kerja 

yang artinya suatu tindakan kewajiban tertentu dalam menilai atau melakukan 

penilaian (Frankena dalam Kaelan, 2004:87). 

Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan-harapan, dambaan-

dambaan dan keharusan. Maka apabila kita bicara tentang nilai, sebenarnya kita 

berbicara tentang hal yang ideal, tentang hal yang merupakan cita-cita, harapan 

dambaan dan keharusan. 

Notonegoro berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai 

kerokhanian, tetapi nilai-nilai kerokhanian yang mengakui adanya nilai material dan 

vital. Dengan demikian nilai-nilai lain secara keindahan atau nilai estetis, nilai 

kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang sistematika-hirarkhis, yang 

dimulailah dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai “dasar “ sampai dengan sila 

Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai “tujuan” (Darmodiharjo dalam 

Kaelan, 2004:90). 

Nilai atau value (valere artinya: kuat, baik berharga). Dalam kamus 

Poerwadarmintan nilai adalah a). Harga dalam arti taksiran, misalnya nilai intan, b). 
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Harga sesuatu, misalnya uang, c). Angka kepandaian, d). Kadar, mutu, e). Sifat-sifat 

atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, misalnya nilai-nilai agama 

(Daroso, 1986: 19). 

Menurut Gordon Allport dalam Mulyana (2004: 9), Nilai adalah keyakinan 

yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihanya. Bagi Gordon nilai terjadi pada 

wilayah psikologis yang disebut keyakinan. 

Menurut tinggi rendahnya, nilai dapat dikelompokkan dalam tingkatan 

sebagai berikut: 

1) Nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkat ini terdapat deretan nilai yang 

mengenakan atapun tidak mengenakan, yang memnyebabkan orang senang 

atau tidak senang. 

2) Nilai-nilai kehidupan. Dalam tingkat ini terdapat nilai yang penting dalam 

kehidupan, seperti kesejahteraan, keadilan, kesegaran. 

3) Nilai-nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai kejiwaan yang sama, 

sekali tidak bergantung pada keadaan jasmani atau lingkungan. Contoh : 

keindahan, kebenaran, kebaikan dan pengetahuan murni. 

4) Nilai-nilai kerohanian. Dalam tingkatan ini terdapat moralitas nilai yang suci 

dan tidak suci. Nilai semacam ini terutama  terdiri dari nilai-nilai pribadi 

(Winarno, 2007: 28). 

c. Nilai Kebangsaan  

Nilai-nilai kebangsaan bersumber dari dan mengakar dalam budaya bangsa 

Indonesia, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berwujud atau 
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mewujudkan diri secara statik menjadi dasar negara. Ideologi nasional dan jati diri 

bangsa, sedangkan secara dinamik menjadi semangat kebangsaan. 

Sebagai dasar negara ajaran kebangsaan melandasi segala hal kegiatan 

pemerintah negara, baik dalam pengelolaan pemerintah negara maupun dalam 

membangun hubungan dengan negara-negara lain. Nilai ajaran kebangsaan dalam hal 

ini juga menjadi etika bagi penyelenggaran negara. Sedangkan sebagai ideologi 

nasional nilai ajaran kebangsaan melandasi pandangan (cara pandang) atau falsafah 

hidup bangsa Indonesia. Ajaran kebangsaan tersebut mewujud dalam realita kehidupan 

bangsa Indonesia yang majemuk (pluralistik) yang menjadi kesepakatan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta sekaligus menjadi tujuan 

yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. 

Sebagai jati diri bangsa, nilai ajaran kebangsaan tersebut berwujud menjadi 

sikap dan perilaku yang nampak pada atau ditunjukkan oleh bangsa Indonesia dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Misalnya, bagaimana seorang 

bangsa Indonesia harus bersikap dan berperilaku sebagai warga negara Indonesia, 

sebagai komponen bangsa, serta kebersamaan sebagai anggota masyarakat. 

Nilai ajaran yang dikembangkan dalam pendidikan ajaran kebangsaan 

teridentifiksi dalam sejumlah nilai sebagai berikut: 

1) Religius 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan 

pemeluk agama lain. 

 



25 
 

 

2) Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. 

3) Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan perbedaan agama, suku etnis, 

sikap, pendapat dan tindakan orang lain yang berbeda darinya. 

4) Disiplin 

Tindakanya menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan 

dan peraturan. 

5) Kerja keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya sunggu-sungguh dalam mengatasi berbagai 

hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6) Kreatif 

Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki. 

7) Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas. 

8) Demokrasi 

Cara berpikir, bersikap. Dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain. 
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9) Rasa ingin tau 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam 

dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar. 

10) Semangat kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan 

bangsa, di atas kepentingan kelompok ataupun individu. 

11) Cinta tanh air 

Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, 

dan penghargaan tertinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik bangsa. 

12) Menghargai prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

13) Bersahabat/komunkatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan 

bekerjasama dengan orang lain. 

14) Cinta Damai 

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang 

dan aman atas kehadiran dirinya. 

15) Gemar membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebijakan bagi dirinya. 
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16) Peduli lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan 

alam sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan 

alam yang sudah terjadi. 

17) Peduli social 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberikan bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

18) Tanggung jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya , 

yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam), 

sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa (Kemendiknas, 2010:9-10). 

Nilai ajaran kebangsaan tersebut sebagai sistem nilai yang bersumber dari dan 

mengakar dalam budaya bangsa Indonesia itu telah disepakati yang dinamakan 

“Pancasila”. 

d. Teori Kebangsaan 

Dalam tumbuh dan berkembangnya suatu bangsa atau juga disebut sebagai 

“nation”, terdapat berbagai macam teori besar yang merupakan bahan komparasi bagi 

para pendiri negara Indonesia untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki sifat dan 

karakter tersendiri. Seperti yang ditulis oleh  para ahli, teori-teori kebangsaan tersebut 

adalah: 
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1) Teori Hans Kohn 

Bangsa yaitu terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, 

negara dan kewarganegaraan. Suatu bangsa tumbuh dan berkembang dari anasir-anasir 

serta akar-akar yang terbentuk melalui suatu proses sejarah. 

2) Teori Kebangsaan Ernest Renan 

Menurut Renan pokok-pokok pikiran tentang bangsa adalah sebagai berikut: a) 

Bahwa bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerokhanian. b) Bahwa bangsa adalah 

suatu solidaritas yang besar. c) Bangsa adalah suatu hasil sejarah. Oleh karena sejarah 

berkembang terus maka kemudian menurut Renan bahwa: d) Bangsa adalah bukan 

sesuatu yang abadi. e) Wilayah dan ras bukanlah suatu penyebab timbulnya bangsa. 

Wilayah memberikan ruang dimana bangsa hidup, sedangkan manusia membentuk 

jiwanya. Dalam kaitan inilah maka Renan kemudian tiba pada suatu kesimpulan bahwa 

bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerokhanian. 

3) Teori Geopolitik oleh Frederich Ratzel 

Suatu teori  kebangsaan yang baru yang mengungkapkan hubungan anatara 

wilayah geografi dengan bangsa yang dikembangkan oleh Frederich Ratzel dalam 

bukunya yang berjudul “political Geography” (1987). Teori ini menyatakan bahwa 

negara adalah merupakan suatu organisme yang hidup. 

4) Negara Kebangsaan Pancasila 

Terdapat unsur masyarakat yang berbeda sehingga membentuk bangsa indonesia 

terdiri atas  berbagai macam suku, ras,agama. Keanekaragaman tersebut terwujud 

dalam suatu kejasama yang luhur. Sintesa persatuan dan kesatuan tersebut kemudian 

dituangkan dalam suatu asas kerokhanian yang merupakan suatu kepribadian serta jiwa 
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bersama yaitu pancasila. Oleh karena itu prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila adalah bersifat “majemuk tunggal”. Adapun unsur-unsur yang 

membentuk nasionalisme (bangsa) Indonesia adalah : 1) kesatuan Sejarah. 2) kesatuan 

Nasib. 3) kesatuan Kebudayan. 4) kesatuan Wilayah. 5) Kesatuan asas kerokhanian 

(Kaelan, 1999:79-83). 

Konsep kebangsaan merupakan jiwa, cita-cita atau filsafah hidup yang tidak lahir 

dengan sendirinya. Ia sesungguhnya merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan 

politik (Anderson, 2002). Selanjutnya dikatakan bahwa sesungguhnya konsep ‘bangsa’ 

itu adalah suatu komunitas terbayang (imagined community). Sebagai komunitas 

terbayang, maka konsep kebangsaan terletak dalam alam pikiran para pendukungnya, 

yang membayangkan diri sebagai suatu bangsa. (Anderson, 2002). 

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengandung nilai-nilai ajaran 

kebangsaan, yaitu cara berfikir dan cara kerja perjuangan bangsa. Hal tersebut 

sebagaimana diungkapkan oleh Soegito (2007:79). 

“Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara, 

membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan 

landasan pokok, landasan fundamental bagi pengetahuan serta penyelenggaraan 

negara. Pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengharuskan kita 

sebagai bangsa untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. 

Nilai-nilai ajaran kebangsaan tersebut terdapat dalam kelima (5) sila pancasila 

sebagai berikut: 

a) Ketuhanan YME 
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b) Kemanusiaan yang adil dan beradab 

c) Persatuan Indonesia 

d) Kerakyatan yanag dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan 

e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Soegito, 2007:79). 

 Kebangsaan dalam konteks ini sangat berkaitan dengan “Wawasan 

Kebangsaan”. Dimana wawasan mengandung arti pandang, tinjauan, penglihatan, 

tanggapan indrawi. Kata wawasan selain menunjukkan “isi” juga melukiskan “cara 

tinjau” dan “cara tanggap indrawi”. Wawasan berarti cara pandang sebagai salah satu 

aspek dari falsafah hidup yang berisi dorongan-dorongan, dan rangsangan-rangsangan 

untuk mewujudkan aspirasi dalam mencapai tujuan hidup, maka “wawasan” adalah 

pantulan (refleksi) dan pancaran dari falsafah hidup, yang berisi: azas-azasnya, 

metodenya dan isi cita-citanya (Lemhannas, 1996:3). 

 Sedangkan arti “Wawasan Kebangsaan” adalah sikap bangsa untuk bergerak 

bulat dalam rasa kebangsaan guna berbakti bagi kepentingan bangsa dan negara 

(Kententuan-Ketentuan Pokok Tentang Perguruan Taman Taruna Nuasantara pasal 8). 

Nilai-nilai karakter yang tercermin dalam wawasan kebangsaan adalah semangat 

kebangsaan dan cinta tanah air. Semangat kebangsaan tercermin dalam cinta tanah air 

tercermin dalam bangga dengan warisan dari leluhur, memperingati hari Kartini, 

memperingati hari 17 Agustus 1945.  

 Adapun peraturan pemerintah yang menjadi pedoman, untuk mempraktikkan 

rasa kebangsaan terhadap kepentingan bangsa dan negara guna memdidik generasi 
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penerus bangsa, dalam mengembangkan pendidikan yang berwawasan kebangsaan 

secara baik dan benar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  71 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan 

Ketentuan umum Pasal 1 (1) Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud 

dengan: Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan 

lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah 

yang dilandasi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Ketentuan umum pasal 1 (9) Pendidikan wawasan kebangsaan yang 

selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang 

diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta 

kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Ketentuan umum pasal 1 (10) Pusat pendidikan wawasan kebangsaan yang 

selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang 

diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan 

lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah 

yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 
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Penyelenggaraan Pendidikan  Wawasan Kebangsaan Pasal 3 yaitu: (1) 

Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PWK. (2) Penyelenggaraan PWK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: 

(a) Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna 

pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang 

berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, 

(b) Mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah 

yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia, 

(c) Mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan 

sesuai dengan kearifan lokal, 

(d) Memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK, 

(e) Memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah 

kebangsaan, dan 

(f) Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan 

PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan. 

Wawasan kebangsaan-lah yang akan menyadarkan semua warga negara akan 

pentingnya arti hidup bersama atas dasar persamaan status dan hak di muka undang-

undang, yang akan menjamin ketentraman hidup seluruh bangsa. Sedangkan 

persamaan status dan hak adalah pangkal dari kadaulatan hukum, padahal itulah yang 

diperlukan pihak mayoritas untuk menegakkan persamaan status dan hak di lingkungan 
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intern masing-masing golongan, termasuk kaum mayoritas etnis atau agama itu sendiri 

(Kusumohamidjojo, 1993:6). 

Wawasan kebangsaan dengan demikian menghindarkan kita untuk sekedar 

mencari materi dan kekuasaan dengan segala bentuk legalisasinya untuk kepentingan 

pribadi. Tetapi, mendorong, memberi motivasi dan mengarahkan kita melaksanakan 

pembangunan nasional sebagai sarana untuk justru menghargai manusia Indonesia 

seutuhnya secara keseluruhan dan mengangkat harkat dan martabatnya dari lembah 

keterbelakangan, serta bangkit mempertahankan kemandiriannya (Kusumohamidjojo, 

1993:11). 

Nilai-nilai karakter yang tercermin dalam wawasan kebangsaan adalah 

semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Menurut Narwati, (2011:30) Semangat 

kebangsaan adalah cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

Menggunakan bahasa Indonesia, menghargai perbedaan diantara teman, dan menjaga 

kebudayaan bangsa. Cinta tanah air adalah cara berfikir, bertindak, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa, menyukai budaya 

nusantara, dan bangga menggunakan produk Indonesia. 

Konsep wawasan kebangsaan mengandung 2 aspek yaitu aspek moral dan 

aspek intelektual. 

(a) Aspek moral, konsep wawasan kebangsaan menyaratkan adanya perjanjian 

diri atau commitment pada seseorang atau masyarakat untuk turut bekerja bagi 

kelanjutan eksistensi bangsa serta bagi penigkatan kualitas hidup bangsa. 
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(b) Aspek intelektual, konsep wawasan kebangsaan menghendaki pengetahuan 

yang memadai mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa, baik 

sekarang maupun di masa yang akan datang serta potensi-potensi yang 

dimiliki bangsa (Kusumohamidjojo, 1993:228). 

Wawasan kebangsaan intinya adalah loyalitas warga terhadap negara 

bangsanya. Bentuk loyalitas bagi bangsa Indonesia ini di antaranya adalah: 

(a) Mengaku bahwa dirinya adalah warga negara bangsa Indonesia, dengan kata 

lain bahwa ia dengan sadar mengakui sebagai pendukung cita-cita dan tujuan 

yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Cita-cita dan tujuan yang menjadi jati 

diri bangsa Indonesia tersebut adalah: 

(b) tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. 

(c) Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam segala aspek 

kehidupan. 

(d) Tercapainya kesejahteraan yang adil lahir batin bagi seluruh masyarakat 

Indonesia. 

(e) Mendudukkan manusia menurut kodrat, harkat dan martabatnya. 

(f) Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menghadapi 

berbagai persoalan. 

(g) Melandaskan diri pada keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa dalam menghadapi segala persoalan. 

(h) Mengusahakan agar cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia ini dapat terlaksana 

dengan sesungguhnya dalam segala aspek dan bidang kehidupan. 
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(i) Bangga sebagai bangsa Indonesia, sehingga timbul rasa cinta untuk kemudian 

rela berkorban demi kepentingan bangsanya, dengan gambaran tersebut akan 

tercapai suatu suasana yang dalam bahasa daerah disebut. 

(1) Rumangsa melu handarbeni- sense of belonging, 

(2) Rumangsa melu hangrungepi- senses of participation, dan 

(3) Mulat sariro hangroso wani- senses of respinsibility. 

 Dengan tercapainya suasana tersebut akhirnya akan berkembang menjadi 

solidaritas sosial. Yang menjadi pusat perhatian bukan kepentingan dan kesejahteraan 

bersama (Kusumohamidjojo, 1993:145).  

e. Teori Pahlawan/Pejuang 

Dalam teori pahlawan/pejuang ini sangat berkaitan dengan wawasan kejuangan 

di mana, wawasan kejuangan adalah sikap warga negara yang pantang menyerah dan 

rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan tanah air serta setia kepada perjuangan 

bangsa (Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Perguruan Taman Taruna Nusantara 

Pasal 9). Nilai-nilai karakter yang tercermin dalam wawasam kejuangan adalah, sikap 

disiplin, berjiwa kejuangan, dan bekerja keras. Wawasan kejuangan menurut amanat 

Panglima Besar Jendral Sudirman (Yayasan Pembinaan Mental ABRI, 1999:141) 

Sebagai berikut: 

1) Jiwa kejuangan 

Semakin mapannya jiwa atau semangat perjuangan dan kejuangan terutama 

dalam masing-masing sanubari prajurit ABRI dan bangsanya dari pada setiap ancaman 

lawan yang dihadapi. Mengingat pentingnya amanat panglima besar ini, maka dalam 
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pendidikan dasar/pembentukan di lingkungan TNI-ABRI telah diterapkan pendidikan 

yang berdasarkan Tri Pola Dasar Pembentukan Prajurit ABRI. Dimana pola tersebut 

mendapat jiwa atau semangat kejuangan pada urutan pertama yang masing-masing 

sebagai berikut. 

a) Tanggap, ialah agar setiap prajurit ABRI memiliki ketahanan dalam bidang 

kejiwaan/spiritual 

b) Tanggon, ialah agar setiap prajurit ABRI memiliki cukup pengetahuan dan 

kehadiran teknis untuk pelaksanaan tugas. 

c) Trengginas, ialah agar setiap prajurit ABRI memiliki daya tahan 

fisik/jasmaniah yang dikehendaki. 

Nilai-nilai karakter yang tercermin dalam jiwa kejuangan yaitu Soemodilogo 

yang memiliki jiwa keprajuritan sebagai Kapitain Legion Djajeng-Sekar sekaligus 

sebagai seorang pemimpin (Bupati Menoreh), yang diduga juga sebagai telik sandi dari 

Pangeran Diponegoro. Memiliki jiwa semangat  nasionalisme yang tinggi, memiliki 

pola kehidupan yang sehat dan memiliki kepribadian yang tunduk pada Komandanya, 

sehingga pada saat peperangan tahun 1825 KRTA Soemodilogo ini diberi nama 

samaran oleh Pangeran Diponegoro yaitu “Raden Basah Kedu”. 

Nilai kejuangan yang diwujudkan oleh Pangeran Diponegoro untuk prajurit-

prajuritnya juga termasuk (Soemodilogo)  yang diduga sebagai telik sandinya. 

Kejuangan ini dalam menggunakan strategi perang atas dasar nasehat Pakubuwono VI 

yang ikut mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Dimana strategi perang 

tersebut menggunakan perang “dhedhemitan alias gebag ancat nrabas geblas”, yaitu 
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menyerbu secara tiba-tiba kemudian menghilang dengan cepat di balik hutan-hutan, 

gua, bukit, atau kegelapan malam (geriliya) (Kresna, 2011:267). 

Rupanya, taktik perang ini sangat ditakuti oleh Belanda. Sehingga tidak 

mengherankan jika pada tahun-tahun pertama, pihak Belanda merasa kewalahan 

menghadapi pasukan Diponegoro. Mereka banyak mengalami kekalahan. 

Kemenangan pertama Pangeran Diponegoro dan laskarnya terjadi di Desa Pisangan, 

perbatasan Muntilan, dan di Yogyakarta (Kresna, 2011:267). 

Selain itu, nilai kejuangan yang ditunjukkan oleh Pangeran Diponegoro dan 

prajurit-prajuritnya adalah cita-cita Pangeran Diponegoro yaitu mendirikan suatu 

negara yang bersendikan agama. Cita-citanya akan selalu diteruskan oleh bangsa 

Indonesia (Depdikbud Derektorat Sejarah dan Nilai Tradisional Intervensi dan 

Dokumentasi Sejarah Nasional Jakarta, 1990: 88). 

Sejarah Perang Diponegoro dapat kita ambil nilai kejuangannya, sehingga dapat 

dijadikan suri teladan dalam perjuangan kita. Perjuangannya betul-betul memberikan 

pelajaran kepada kita, bahwa setiap perjuangan tidak mungkin berhasil tanpa 

pengorbanan. Dari perjuangan-nya dapat kita tarik kesimpulan bahwa penjajahan tidak 

akan melepaskan begitu saja daerah jajahannya oleh karena kemerdekaan harus 

diperjuangkan. 

1) Disiplin 

Disiplin merupakan sikap mental seseorang/kelompok yang terwujud dalam 

tingkah laku sebagai penghayatan hak dan kewajibannya, sebab menyakini akan 

penting dan gunannya  bertanggung jawab dalam rangka mematuhi, menaati semua 

peraturan dan kaidah (Hukum) yang dilaksanakan dengan ikhlas, real dan otomatis 
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didasarkan kepada loyalitas dan respek terhadap atasan. Disiplin merupakan kepatuhan 

pada peraturan dan tata tertib yang lahir dari kesadaran dari diri sendiri, bukan karena 

paksaan dari orang lain. 

2) Kerja keras 

Menurut Narwanti, (2011:29) kerja keras merupakan perilaku yang 

menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan 

tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Nilai-nilai yang terkandung 

dalam kerja keras tercermin pada semangat rasa Nasionalisme dan semangat 

menunjukkan rasa kecintaanya terhadap tanah Air. 

f. Semangat Kebangsaan 

Semangat kebangsan penting menjadi nilai pembentuk karakter karena 

menyuguhkan arti dan makna penting sebagai Warga Negara. Sekarang ini, kita hidup 

di tengah arus globalisasi. Persaingan antar bangsa bersifat sangat ketat. Dasar 

kebangsaan tidak boleh bertentangan dengan dasar kemanusiaan, bahkan seharusnya 

dasar kebangsaan tersebut menjadi sifat, bentuk, dan laku ke manusia yang nyata. 

Kebangsaan mengandung arti adanya rasa satu dalam suka, duka, dan dalam 

kehendak mencapai kebahagiaan hidup lahir-batin seluruh bangsa (Djohar dalam Nga 

inun Naim, 2013:173). 

Sikap nasionalisme yaitu respon oleh seseorang terhadap paham kebangsaan 

karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama 

sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis dan maju dalam 

satu kesatuan bangsa dan negara serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara, 

dan mengabdi identitas, persatuan, kemakmuran dan kekuatan atau kekuasaan negera 
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dan bangsa yang bersangkutan yang terdapat dalam Ensikopledi Nasional Indonesia 

(2011:3). 

Nasionalisme menandakan sikap kebangsaan yang positif, yakni 

mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa dan sekaligus menghormati 

bangsa lain. Inilah kebangsaan yang luas pandangannya serta dewasa dan adil. 

Nasionalisme ini antara lain, sangat berguna untuk membina rasa bersatu antara 

penduduk negara yang heterogen (karena perbedaan suku, agama, asal-usul) dan 

berfungsi untuk membina rasa identitas dan kebersamaan dalam negara serta 

bermanfaat pula untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperoleh (Kansil dan 

Chistine. S.T. Kamil, 2011:200). 

Upaya untuk mengalakkan kembali semangat atau rasa Nasionaliame memlalui 

ajaran kebangsaan seperti pandangan (Presiden Soeharto Tentang Pancasila,1976:48-

49). Pada hakikatnya “Sila Persatuan Indonesia, mengandung prinsip Nasionalisme, 

cinta Bangsa dan Tanah Air: menggalang terus persatuan dan kesatuan Bangsa. 

Nasionalisme adalah syarat mutlak bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup Bangsa 

dalam abad modern sekarang ini. Sebab tanpa adanya perasaan Nasionalisme suatu 

Bangsa akan hancur terpecah-pecah dari dalam diri Bangsanya. 

Selain rasa Nasionalisme, semangat kebangsaan juga dibuktikan dengan Bela 

negara yang merupakan sebuah semangat korban demi tanah Air, baik harta bahkan 

nyawanya sekalipun berani dikorbankan demi keutuhan Negara kesatuan Republik 

Indonesi. Bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warganegara yang teratur, 

menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah 
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air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara (Kaelan&Achmad 

Zubaidi,2007:120). 

Bela negara juga ditunjukkan dalam Perang Diponegoro, dimana perwujudan 

bela negara Soemodilogo sebagai prajurit sekaligus sebagai telik sandi dari Pangeran 

Diponegoro dengan slogannya untuk membela negara pada masa penjajahan Hindia-

Belanda. Pengertian Perang Diponegoro merupakan usaha untuk memperjuangkan hak 

asasi masyarakat pribumi Jawa yang ditindas oleh belanda. Seluruh pimpinan dan 

rakyat jelata disatukan di bawah slogan yang berbunyi “sadumuk bathuk, sanyari bumi 

ditobi tekan pati” (dari kepala sampai sejengkal tanah dibela sampai mati)  (Kresna, 

2011: 261). 

Salah satu implikasi globalisasi adalah semakin menipisnya semangat 

kebangsaan hal ini bermakna ada penelitian berbeda di antara kelompok masyarakat 

yang lain mengenai pemahaman atau implementasi nilai dan bentuk kebudayaan serta 

kebangsaan kita dalam kehidupa nyata. Selain itu, juga berarti bahwa dalam 

mewujudkan kebudayaan dan kebangsaan kita dalam kehidupan sehari-hari, dirasa 

terdapat pebedaan nilai-nilai praktisnya. 

Di tengah arus globalisasi yang semakin besar pengaruhnya, rasa kebangsaan 

sangat penting untuk semakin diperkuat. Jika kita berbicara tentang kebangsaan sering 

kali anggapan dengan otomatis menyamaratakan dengan nasionalisme, sebuah paham 

yang diimpor dari bangsa barat khususnya yang teraktualisasi dalam Revolusi Perancis. 

Perwujudan semangat kebangsaan secara patriotis itu antara lain. Membuat indonesia 

paling kaya dengan kaum pahlawan, mulai dari raja mataram sultan Agung sampai ibu 

Tien Soeharto. 
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Permasalahan ini mengkhawatirkan berbagai pihak yang melihat minimnya 

pemahaman akan kebangsaan. Ginanjar Kartasasmita dalam Azzam Manan (2011:13) 

mengungkapkan bahwa: pertama, semangat kebangsaan yang tertanam dikalangan 

generasi muda saat ini mulai pudar oleh adanya sifat-sifat materialistik yang 

disebabkan oleh pengaruh dari kebudayaan luar. Kedua, ada kekhawatiran yakni terjadi 

ancaman disintegrasi bangsa, paham kebangsaan merosot menjadi paham kesukuan/ 

primodialisme. Ketiga, adanya keprihatinan dari masyarakat Indonesia terhadap pola 

pikir bangsa asing yang masuk ke Indonesia tanpa adanya penyaringan. 

Indonesia adalah negara yang mempunyai keragaman suku bangsa dan budaya, 

dari keberagaman itu diperlukan paham yang dapat mempersatukan berbagai 

kemajemukan budaya Indonesia. Nasionalisme sangat diperlukan untuk menghadapi 

perkembangan teknologi dan informasi jaman sekarang agar budaya lokal dan sikap 

cinta terhadap tanah air tidak hilang oleh budaya dari luas 
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2. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan Teori dan beberapa definisi yang ada maka kerangka 

berfikir yang ada dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    Bagan 1. Kerangka Berfikir 
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Keterangan: 

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa, sub sistem Ajaran Kebangsaan Tokoh 

sebagai kepala pengembangan penelitian ini, dengan maksud bahwa, tokoh yang akan 

di teliti adalah tokoh Soemodillogo. Dalam pengembangan yang akan diteliti meliputi 

3 sub sistem yaitu: 

a) Profil dari Tokoh Soemodilogo 

b) Ajaran kebangsaan Soemodilogo 

c) Pelestarian Ajaran Kebangsaan Soemodilogo. 

  Sehingga dengan adanya pelestarian ajaran kebangsaan Someodilogo ini, dapat 

memberikan sumbangan kontribusi ajaran kebangsaan, baik di dalam Ikatan Keluarga 

Soemodilogo (IKS), masyarakat, juga kepada bangsa Indonesia. Dengan kata lain 

bahwa, Ajaran kebangsaan yang diajarkan oleh Soemodilogo dapat melestarikan nilai 

pendidikan wawasan kebangsaan di Indonesia. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dengan ketiga rumusan masalah ini, maka peneliti 

dapat memberikan simpulan sebagai berikut: 

1. Tokoh KRTA Soemodilogo merupakan seorang Bupati Menoreh ke-1 sebelum 

adanya Karesidenan Kedu dan Kabupaten Temanggung. Sebelum menjabat 

sebagai Bupati KRTA Soemodilogo adalah seorang Kapitein Legion Djayeng-

Sekar, selain itu menurut informasi dari salah satu sesepuh IKS, KRTA 

Soemodilogo adalah seorang telik sandi dari Pangeran Diponegoro. Sehingga 

KRTA Soemodilogo ini keberadannya sangat kontroversial sebab saat itu, 

terjadi suatu kronologi kesalah fahaman terbunuhnya KRTA Soemodilogo 

yang bersamaan saat perang Diponegoro tahun 1825, yang kemudian 

kepalanya di Makamkan di Goa Selarong (Jogjakarta) dan Badannya 

dimakamkan di Krasak (Parakan). 

2. Dalam kiprahnya ternyata KRTA Soemodilogo secara tidak langsung 

mengajarkan kepada kita suatu ajaran kebangsaan dengan siasatnya yang ke-1 

“Pantang mundur, berani karena benar, takut melanggar aturan, dan jangan 

menggunakan aji mumpung”. yang ke-2 “Tidak mau dikalahkan, lebih baik 

mati daripada harus ditangkap musuh”. Dengan ke-2 siasat ini maka, karena 

kesatria serta keberaniannya dalam berperang mampu mengalahkan para 

Senopati Pangeran Diponegoro. Oleh  Oleh karena itu, beliau mendapat gelar 

“Raden Basah Kedu” dari Pangeran Diponegoro. Selain dengan 2 siasat 
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tersebut saat itu Beliau juga mengajarkan ajaran kebangsaan yang dipahami 

oleh IKS seperti:  religius, rela berkorban, cinta tanah air, patuh terhadap 

aturan, pemberani, memperjuangkan rakyat dan lain sebagainya. 

3. Dengan peninggalan ajaran yang diturun-temurunkan oleh KRTA 

Soemodilogo kepada keluarganya, maka terbentuklah suatu Organisasi Ikatan 

Keluarga Soemodilogo (IKS) dengan mewujudkan visi dan misinya, sehingga 

pengaplikasiaan ajaran kebangsaan Soemodilogo ini, dapat dilestarikan 

melalui kegiatan-kegiatan dan program kerja IKS seperti, acara Nyadran 

(khoul), memperingati hari Kemerdekaan RI, musyawarah mufakat, 

mempererat tali persaudaraan, bakti sosial dan lain sebagainya.  

B. Saran 

1. Kepada keluarga besar IKS adalah pertama, sebenarnya ada cara khusus untuk 

melestarikan ajaran kebangsaan Soemodilogo, caranya adalah dengan setiap 

anggota ataupun penggurus IKS sikap yang ditunjukkan, agar lebih loyal dan 

lebih kompak terhadap kemajuan organisasi IKS supaya dapat dikenal oleh 

masyarakat lain, Bukan hanya memberdayakan keberadaan Wisma 

Soemodilogo untuk acara-acara tertentu saja yang sifatnya bisnis. Namun, 

alangkah lebih baiknya mampu memberikan sumbangsih bagi suatu 

pendidikan yang lebih bagi masyarakat, nusa dan Bangsa. Sehingga, dengan 

adanya wujud pendidikan yang berorientasi kepada ajaran kebangsaan 

Soemodilogo ini, nantinya diharapkan dapat mengaplikasikan nilai wawasan 

kebangsaan demi kemajuan pendidikan bagi generasi penerus bangsa. selain 

itu juga, agar lebih mengetahui bukan hanya tokoh nasional saja yang 
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diketahui, namun KRTA Soemodilogo sebagai tokoh lokal juga dapat 

memberikan relevansi  ajaran kebangsaan yang baik bagi kemajuan pendidikan 

di Indonesia. Saran ke-2, dengan adanya Museum bentukan IKS yang ada di 

dalam Wisma Soemodilogo agar lebih diperbaiki lagi tempat lokasinya agar 

supaya pengunjung dapat merasa nyaman ketika berkunjung, dan bagi keluarga 

bersar IKS sendiri supaya peninggalan-peninggalan yang telah ditinggalkan 

berupa bentuk fisik seperti pakaian, alat-alat dan benda-benda pusaka mampu 

dirawat dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Saran ke-3, untuk keluarga besar 

IKS untuk semua setiap warga anggota IKS agar  dapat menggetahui sejarah 

serta sepak terjang nenek moyangnya (KRTA Soemodilogo) diharapkan 

penggurus IKS dapat menciptakan sebuah “Buku Pedoman” silsilah KRTA 

Seomodilogo dari awal sampai dengan terbentukknya organisasi IKS. Maka, 

dengan begitu generasi penerus IKS akan lebih mudah untuk memajukan dan 

memberdayakan peninggalan yang telah diberikan.  

2. Kepada pemerintah Kabupaten Temanggung adalah, sebenarnya dalam 

memberikan suatu penghargaan terhadap Gedung Wisma Soemodilogo 

sebagai “Cagar Budaya” di Kabupaten Temanggung sudah baik, namun 

alangkah lebih baiknya dapat secara terus-menerus mempromosikan dan 

memberikan suatu pembuktian kepada sejarah Indonesia bahwa memang 

Wisma Soemodilogo ini layak sebagai aset peninggalan kesaksian sejarah cikal 

bakal adanya Kabupaten Temanggung. Sebab, Wisma Soemodilogo ini 

dulunya merupakan tempat persinggahan Bupati ketiga di Kabupaten 
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Temanggung yaitu RAA Holland Soemodilogo yang merupakan putra dari 

KRTA Soemodilogo sebagai tokoh lokal Indonesia
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