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SARI 

Nurrokhmah, Siti. 2019, Peran Guru Sejarah Dalam Penanaman Sikap 

Nasionalisme Peserta Didik melalui Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 

Se-Kabupaten Brebes. Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Hamdan Tri Atmaja.,M.Pd. 229 halaman. 

Kata Kunci :Guru Sejarah, Penanaman Nasionalisme, Pembelajaran 

Sejarah 

  Dewasa ini sikap nasionalisme di kalangan pelajar di Indonesia 

semakin randah, di lihat dari sikap diantaranya banyak anak muda yang 

tingkah lakunya kurang sopan santun, tawuran antar pelajar, tidak khidmat 

mengikuti upacara, dan kurang hafal lagu-lagu nasional. Rumusan masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan 

penanaman sikap nasionalisme peserta didik melalui pembelajaran sejarah (2) 

Bagaimana peran guru sejarah dalam penanaman sikap nasionalisme peserta 

didik melalui pembelajaran sejarah (3) Apa saja kendala dalam penanaman 

sikap nasionalisme peserta didik melalui pembelajaran sejarah di SMA 

Negeri Se-Kabupaten Brebes.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penanaman 

sikap nasionalisme peserta didik dan peran guru sejarah dalam penanaman 

sikap nasionalisme serta kendala apa saja yang dihadapi guru dalam 

penanaman sikap nasionalisme melalui pembelajaran sejarah di SMA Negeri 

Se-Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Informan penelitian ini adalah guru sejarah dan siswa di 5 SMA Negeri Se-

Kabupaten Brebes. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam menentukan keabsahan data 

menggunakan Trianggulasi sumber dan metode. Sedangkan analisis data 

menggunakan model analisis interaksi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: Penanaman sikap nasioanalisme 

peserta didik melalui pembelajaran sejarah di SMA Negeri di Kabupaten 

Brebes dapat ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya materi sejarah, RPP, 

dan silabus berkarakter, metode pembelajaran, media dan evaluasi. Peran 

guru sejarah dalam menanamakan sikap nasionalisme peserta didik di SMA 

Negeri di Kabupaten Brebes memberikan pesan moral, menceritakan 

keteladan para pahlawan dalam proses belajar mengajar. Kendala yang 

dihadapi guru dalam penanaman sikap nasionalisme adalah faktor keluarga 

yang berasal dari keluarga yang berbeda-beda, faktor pergaulan siswa, dan 

faktor globalisasi yang berdampak negatif bagi peserta didik. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah penanaman nilai-nilai 

nasionalisme dalam pembelajaran sejarah di 5 SMA Negeri di Kabupaten 

Brebes yang dilakukan oleh guru sejarah adalah dengan cara menyisipkan 

nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran sejarah. Saran dalam penelitian 

ini diharapakan siswa sadar tentang pentingnya nilai-nilai nasionalisme dan 

siswa dapat  menanamkan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. 
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ABSTRACT 

Nurrokhmah, Siti. 2019, Role of History in Cultivation Student Nationalism By 

History Learning in SMA Negeri Around Brebes. History Department Social 

Sciences Faculty Universitas Negeri Semarang. Advisor Dr. Hamdan Tri Atmaja., 

M. Pd. 229 pages.            

Keyword: History Teachers, Nationalism Cultivation, History Learning 

Nowadays, the attitude of nationalism among the students in Indonesia is 

more low, in see from the attitude of many young people whose behavior is lacking 

manners, interstudents brawl, Unreverential ceremony, and less memorized national 

songs . The formulation of the problem raised in this study (1) How to implement the 

planting of students nationalism through historical learning (2) How is the role of 

history teachers in the planting of learners nationalism through Historical Learning 

(3) What are the obstacles in planting students ' nationalism through the study of 

history at SMA Negeri in Brebes Regency.  

The purpose of this research is to determine the implementation of the student 

nationalism and historical teacher's role in the planting of nationalism as well as any 

obstacles faced by teachers in the cultivation of nationalism through learning History 

in the State high school in Brebes district. This research uses a qualitative approach. 

The informant of this research is a teacher of history and students at 5 SMA Negeri 

in Brebes Regency. Data collection techniques using observation techniques, 

interviews, and documentation in determining the validity of data using 

trianggulation sources and methods. While data analysis uses the interaction analysis 

model. 

The results showed that: the planting of students ' attitude of student through 

the study of history in SMA Negeri in Brebes Regency can be reviewed from several 

aspects, including historical material, RPP, and character syllabus, learning method, 

Media and evaluation. The role of history teachers in the attitude of nationalism of 

students in SMA Negeri in Brebes Regency gives a moral message, telling the 

example of the heroes in the process of teaching and learning. The obstacles faced 

by teachers in the cultivation of nationalism are family factors that come from 

different families, student association factors, and globalization factors that 

negatively impact the learners. 

The conclusion in this research is the planting of nationalism values in the 

study of history in 5 SMA Negeri in Brebes which is performed by history teachers 

is by inserting the values of nationalism in the study of history. The advice in this 

study is hoped that students are aware of the importance of nationalism and students 

can instill an attitude of nationalism in daily life. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam 

mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan sangat 

membantu peserta didik dalam usaha mengembangkan dan 

menitikberatkan pada pengembangan pengetahuan, kecakapan dan nilai 

sikap serta pola tingkah laku yang berguna bagi hidupnya. Dalam proses 

pembelajaran sasaran atau tujuan dari belajar merupakan komponen 

penting yang harus dicapai. Meskipun proses belajar mengajar tidak 

sepenuhnya berpusat pada siswa, tetapi yang perlu dicermati adalah 

bahwa pada hakikatnya siswa yang harus belajar dan mengambangkan 

diri serta mengikuti kurikulum yang telah diterapkan.Berdasarkan 

program pendidikan tersebut siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, 

sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Hamalik, 2001: 65). 

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat bangsa dan negara. Tujuan Pendidikan Nasional yang  
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tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 adalah 

mengembangkan kemampuan dalam membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasarkan kehidupan 

bangsa, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertangung jawab(Achmad, 2015:162). 

Kepribadian pendidik merupakan hasil pembentukan pengalaman 

belajar yang bukan hanya terjadi dalam proses pembelajaran secara 

langsung, tetapi terintegrasi kegiatan pembelajaran dan pengalaman-

pengalaman panjang sebelumnya. Kemampuan pendidik berinteraksi 

dengan peserta didik adalah suatu proses yang sangat khas. Sifat dan 

kualitas interaksi antara pendidik dengan peserta didik menuntut 

kecakapan memilih strategi yang relevan karena sifat interaksi 

berkembang secara dinamis (Achmad, 2015:6). 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 

mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam memanfaatkan hasil-hasil 

teknologi. Globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan 

sikap masyarakat dan dapat mempengaruhi remaja. Globalisasi 

mempunyai dampak negarif dan dampak positif, sebagai siswa yang 

baik hendaknya memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Akan 

tetapi saat ini banyak sekali remaja yang tidak sopan, tidak menghormati 

orang yang lebih tua, hal tersebut merupakan pengaruh negatif dari 
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globalisasi. Media cetak dan elektronik serta film dewasa memperoleh 

perhatian yang besar dari kalangan remaja. Semua ini bisa membawa 

pengaruh yang penting dalam perkembangan sikap dan cita-cita 

sosialnya. Sekalipun dapat berdampak buruk, namun pengaruh 

pendidikan nonformal ini mempunyai nilai yang besar dalam 

melahirkan seseorang individu. Sebabselama ia melihat, mendengar dan 

membaca, ia akan menemukan nilai-nilai kehidupan yang lain dan ini 

akan ikut mendorong dan mempengaruhi minat dan sikapnya (Djaali, 

2013:60). 

Pendidikan sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang 

membina dan membentuk warga negara dan pembangunan bangsa yang 

baik juga merupakan jembatan untuk menasionalisasikan sikap 

nasionalisme pada siswa, sehingga semakin banyak siswa belajar sejarah 

maka semakin banyak pula nilai-nilai sejarah yang dihayati siswa yang 

pada akhirnya prestasi belajar siswa dibidang sejarah meningkat dan 

sikap nasionalisme siswa pun semakin baik. Menurut Permendiknas No 

22 tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah bahwa sejarah menelaah tentang asal-usul dan perkembangan 

serta peranan masyarakat di masa lampau berdasarkan metode dan 

metodologi tertentu. Sejarah memiliki kedudukan strategis sebagai ilmu 

pengetahuan yang penting untuk dipelajari. Sejarah memiliki peran 

besar dalam pembentukan watak serta penanaman nilai-nilai kepada 

peserta didik. Terkait dengan pendidikan di sekolah dasar sampai 
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sekolah menengah, pengetahuan tentang masa lampau mengandung 

nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, 

membentuk sikap, watak dan kepribadian peserta didik (Aman, 

2011:13).  

Peraturan Mendiknas No.22 tahun 2006 standar isi untuk 

satuanpendidikan dasar dan menengah memyebutkan bahwa mata 

pelajaran sejarah di SMA secara rinci memiliki lima tujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu 

dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lalu, masa 

kini, dan masa depan. 

2. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah 

secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan 

metodologi keilmuan. 

3. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap 

peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesiadi 

masa lampau. 

4. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses 

terbentuknya bangsa Indonesiamelalui sejarah yang panjang dan 

masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang. 

5. Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian 

dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah 

air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang 
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kehidupan baik Nasional maupun Internasional (Aman, 

2011:58). 

Kegiatan pendidikan mempunyai peran utama didalam 

pembentukan moral dan watak. Ada lima jenis idea yang dapat dijadikan 

landasan pendidikan moralyaitu : (a) Idea tentang kebebasan batin, yang 

mengacu pada tindakan yang berdasarkan pada keyakinan seseorang, (b)

Idea tentang kesempurnaan, yang mengacu pada keselarasan dan 

intergrasi tingkah laku, (c) Idea tentang kebajikan, dimana seseorang 

memperhatikan kesejahteraan orang lain, (d) Idea tentang keadilan, 

dimana seorang bersikap adil dengan anggota-anggota kelompoknya, 

dan (e) Idea tentang balas jasa, yang mengacu pada hadiah atau hukuman 

yang sesuia dengan tingkah laku yang sesuai (Dimyati,1988:2).  

Untuk itu perlunya pendidikan karakter untuk memperkuat 

karakter anak-anak bangsa supaya tidak terjerumus dalam arus 

globalisasi. Selain nilai karakter cinta terhadap tanah air juga sangat 

diperlukan dalam menanamkan nilai nilai sikap nasionalisme kepada 

generasi bangsa. Sekolah dituntut untuk memainkan peran dan 

tanggungjawabnya untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai 

yang baik dan membantu para siswa membentuk dan membangun 

karakter mereka dengan nilai-nilai yang baik. Pendidikan karakter 

diarahkan untuk memberikan tekanan pada nilai-nilai tertentu seperti 

rasa hormat, tanggungjawab, peduli dan adil serta membantu siswa 
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untuk memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari (Daryanto, 2013:61) 

Untuk membangun sebuah bangsa dirasa perlu untuk memupuk 

rasa nasionalisme perjuangan bangsa Indonesia sejak dini. Perjuangan 

adalah dari kata “pejuang yang” artinya orang yang berjuang. Nilai-nilai 

perjuangan yang mengandung artian nilai-nilai yang berupa sikap, jiwa 

dan semangat dari para pejuang yang senantiasa ikhlas berkorban, 

pantang menyerah, teguh pendirian, mempunyai keberanian, membela 

kebenaran serta memiliki moral dan perilaku yang mengandung suri 

tuladan bagi bangsa. Nasionalisme sangat penting untuk menjaga 

persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satunya denganmelalui 

pembelajaran sejarah. Selain itu pembelajaran sejarah terdapat nilai-

nilai kepahlawanan, keteladanan, patriotisme, nasionalisme dan pantang 

meneyrah. Dalam pembelajaran sejarah tidak hanya menanamkan 

pengetahuan kognitif, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai luhur 

bangsanya (Aman,2011:35).  

Pentingnya nilai-nilai nasionalisme bagi bangsa Indonesia,tidak 

mengherankan jika nilai-nilai nasionalisme terusmenerus ditanamkan 

pada seluruh komponen bangsa. Nilai-nilai nasionalisme yang perlu 

ditanamkan antara lain cinta tanah air, rela berkorban, bangga pada 

budaya yang be-ragam, menghargai jasa para pahlawan serta 

mengutamakan kepentingan umum (Aman,2011:141).Nilai 

nasionalisme merupakan nilai-nilai yang bersumber pada semangat 



7 

kebangsaan yang diharapkan dapat menjadi standar perilaku warga 

negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penanaman 

nilai-nilai nasionalisme berkaitan dengan pembelajaran sejarah. 

Karakter nasionalisme dapat ditanamkan melalui cara yang berbeda 

disetiap sekolah mengingat setiap sekolah memiliki cara tersendiri 

dalam menanamkan karakter pada peserta didik termasuk karakter dan 

sikap nasionalisme. Dalam mata pelajaran sejarah terjadi transfer ilmu 

pengetahuan sekaligus transfer nilai-nilai semangat nasionalisme untuk 

mencetak generasi bangsa yang cinta tanahair. Di dalam pembelajaran 

sejarah, nasionalisme merupakan tujuan pembelajaran yangsangat 

penting dalam rangka membangun karakter bangsa. 

Guru Sejarah memilikiperanan yang penting dalam pembelajaran. 

Oleh karena itu, guru sejarah diharapkan dapat membuat suasana 

pembelajaran menjadi lebih menarik (Kochar, 2008:332). Selain itu 

guru sejarah harus menanamkan nilai-nilai karakter serta semangat 

nasionalisme kepada siswa. Tugas pendidik di semua jenjang 

pendidikan tidak terbatas pada pemenuhan “otak” anak dengan berbagai

ilmu pengetahuan. Pendidik selayaknya mengajarkan pendidikan 

menyeluruh yang memasukkan beberapa aspek akidah dan tata moral. 

Oleh karenanya, pendidik harus mampu menjadikan perkataan dan 

tingkah laku anak didiknya di kelas menjadi baik yang pada akhirnya 

akan tertanam pendidikan karakter yang baik. 
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Posisi guru memegang peranan penting dalam peningkatan mutu 

pendidikan. Namun demikian, seiring perkembangan ilmu dan 

teknologi, tantangan hidup yang dihadapi guru semakin berat. 

Pendidikan untuk rakyat Indonesia harus berdasarkan pada budaya 

bangsanya sendiri. Memberikan kebebasan yang bukan tanpa batas. 

Kegiatan mereka harus terkontrol dan menjadikan kebiasaan mereka 

sebagai media pendidikan(Sutomo,2015:163). 

Sejarah merupakan cerita tentang pengalaman kolektif suatu 

komunitas atau nation di masa lampau. Pada pribadi pengalaman 

membentuk kepribadian seseorang dan sekaligus menentukan 

identitasnya. Proses serupa terjadi pada kolektifitas, yakni pengalaman 

kolektifnya atau sejarahnya yang membentuk kepribadian nasional dan 

sekaligusidentitas nasionalnya(Aman :2011:30). Konsep sejarah 

memberikan tekanan pada sejarah sebagai evolusi, pertumbuhan dan 

perkembangan peradaban manusia dari abad ke abad. Bagaimana 

manusia berkembang dari kehidupan ditengah hutan menjadi beradab 

merupakan tema sejarah(Subagyo, 2013:5). 

Peran penting pendidikan sejarah sebagai bagian dari pendidikan 

karakter disebabkan oleh banyaknya masalah moral yang merusak 

keperibadian siswa serta tantangan globalisasi yang semakin meluas. 

Oleh karena itu, perlu penguatan bagi masyarakat untuk menyikapi 

perubahan global melalui sejarah dan mengajarkan kepada peserta didik 

tentang keteladanan dari nilai nilai kepahlawanan yang terkandung 
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dalam pelajaran sejarah. Dalam esensi materi yang disampaikan 

terkandung nilai-nilai karakter sikap nasionalisme di dalamnya. Dalam 

peradaban dimana ada pembudayaan sejarah maka akan tumbuh 

wawasan sejarah sebagai dimensi intelektualitas masyarakatnya. Dalam 

wawasan sejarah masyarakat serta kebudayaannyaada dalam keadaan 

“Becoming” (sedang menjadi) dan tidak semata-mata sebagai 

“Being”(Dalam keadaan berada). Hal ini berarti bahwa keadaan masa 

kini adalah kelanjutan masa lampau, dalam masa kini telah terdapat 

benih-benih pertumbuhan dalam masa depan(Subagyo,2013:284). 

Pendidikan sejarah selain bertugas memberikan pengetahuan sejarah 

tetapi untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur para pahlawan yang telah 

memperjuangkan bangsa. 

Nilai-nilai karakter dan Nasionalisme perlu diterapkan kepada 

peserta didik melalui pembelajaran sejarah dengan memperkenalkan 

semangat juang para pahlawan, dan kecintaan pada tanah air, apalagi 

perubahan zaman membuat kita harus bisa menanamkan sikap 

nasionalisme kepada peserta didik. Nilai-nilai nasionalisme perlu 

dikembangkan melalui pembelajaran sejarah, dan menegaskan kembali 

bahwa pelajaran sejarah tidak hanya mengingat masa lalu saja akan 

tetapi memberi pelajaran untuk kita semua sebagai bekal di masa 

sekarang maupun dimasa yang akan mendatang. Selain itu kurangnya 

motivasi semangat peserta didik dalam mempelajari sejarah, karena 

mata pelajaran sejarah belum dijadikan Ujian Nasional sehingga peserta 
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didik tidak antusias dalam mengikuti mata pelajaran sejarahdan 

menganggap sejarah hanya menghafal saja. Mengingat mata pelajaran 

sejarah yang sangat penting untuk generasi saat ini maka  peran guru 

sejarah sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai karakter 

nasionalisme melalui pembelajaran sejarah sesuai dengan visi dari 

sekolah tersebutdan guru sejarah memberikan pengertian kepada peserta 

didik bahwa belajar sejarah tidak hanya menghafal teori saja akan tetapi 

makna dari sebuah peristiwa serta dapat mencontoh semangat dari para 

pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa dan negara. Untuk itu 

pelajaran sejarah sangat penting dalam membentuk nilai karakter dan 

nasionalisme peserta didik.Supaya peserta didik tidak terbawa arus 

perubahan globalisasi saat ini dan tetap berkarakter nasionalisme 

Di Kabupaten Brebes terdapat banyak guru sejarah dengan 

demikian banyak pula metode yang diterapkan dalam pembelajaran 

sejarah.Hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan maupun 

pengalamannya serta lamanya waktu mengajar. Begitu pula dengan 

pemahaman guru sejarah akan penanaman serta pelaksanaan 

nasionalisme dalam pembelajaran sejarah tentu berbeda dan tentunya 

ada kendala-kendala yang dihadapi guru dalam penanamn sikap 

nasionalisme melalui pembelajaran sejarah. Peran guru dalam dalam 

menanamkan sikap nasionalisme diberbagai sekolah NegeriKabupaten 

Brebes tentu menarik untuk diteliti sehingga perlu diadakan penelitian. 

Selain itu,penelitian ini belum pernah dilakukan di sekolah tersebut. 
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Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai

peran guru sejarah dalam penanaman sikap nasionalisme peserta didik 

melalui pembelajaran sejarah di SMA Negeri Se-Kabupaten Brebes. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disusun rumusan masalah 

yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan penanaman sikap nasionalisme Peserta 

didik melalui pembelajaran sejarah di SMA Negeri  Se-Kabupaten 

Brebes ? 

2. Bagaimana peran guru sejarah dalam menenamkan sikap 

Nasionalisme peserta didik melalui pembelajaran sejarah di SMA 

Negeri  Se-Kabupaten Brebes? 

3. Apa saja kendala guru dalam menanamkan sikap nasionalisme pada 

peserta didik melalui pembelajaran sejarah di SMA Negeri  Se-

Kabupaten Brebes? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka 

tujuanpenelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pelaksanaan penanaman sikap Nasionalisme peserta 

didik  melalui pembelajaran sejarah di SMA Negeri  Se-Kabupaten 

Brebes 

2. Mengetahui peran guru sejarah dalam menanamkan sikap 

Nasionalisme peserta didik melalui pembelajaran sejarah di SMA 

Negeri Se-Kabupaten Brebes 



13 

3. Mengetahui kendala guru dalam penanaman sikap Nasionalisme 

peserta didik melalui pembelajaran sejarah di SMA Negeri Se-

Kabupaten Brebes. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka manfaat 

penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kajian 

ilmiah mengenai peran guru sejarah dalam penanaman sikap 

nasionalisme peserta didik melalui pembelajaran sejarah dan 

penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan bagi  peneliti 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Yaitu bisa digunakan sebagai bahan untuk peningkatan 

pembelajaran sejarah serta mengembangkan program-program 

yang dapat direncanakan untuk mengembangkan nilai-nilai 

nasionalisme peserta didik. 

b. Bagi Guru 

Bisa digunakan untuk menambah wawasan mengenai 

penanaman sikap nasionalisme melalui pembelajaran sejarah 
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c. Bagi Peserta didik 

Peserta didik dapat mengetahui lebih dalam mengenai nilai-

nilai karakter dan sikap nasionalisme, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan arti penting mempelajari 

sejarah dan meneladani tokoh pahlawan Nasional untuk

menumbuhkan semangat nasionalisme. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Peran Guru 

Peranan berasal dari kata “peran”memiliki makna yaitu

seperangkat tingkat yang dimiliki oleh yang berkedudukan di 

masyarakat(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 845). Arti peran 

adalah tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang 

dalam suatu peristiwa, yang merupakan pembentuk tingkah laku yang 

diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. 

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau 

kedudukan.Menurut Suhardono (1994), pengertian peran adalah 

patokan atau ukuran yang ada dalam kehidupan manusia sehingga 

berfungsi untuk membatasi perilaku dalam setiap posisi. Sedangkan 

menurut Soekanto (2012), Arti peran adalah suatu pekerjaan yang 

dilakukan dengan dinamis sesuia dengan status atau kedudukan yang 

disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, 

disesuaikan dengan peran yang berbeda. Menurut Katz dan Kahn 

peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

berdasarkan karakter dan kedudukannya. Didasari pada fungsi untuk 
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menunjukkan kedudukan serta karakter kepribadian setiap manusia 

yang menjalankannya.  

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul 

“Sosiologi suatu pengantar” menjelaskan pengertian peranan 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apa bila seseorang 

melakukan hak dan kwajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan 

adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat 

dipisah-pisahkan karena yang satu tegantung pada yang lain dan 

sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa 

peranan(Soekanto, 2012:212).Setiap orang mempunyai bermacam-

macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di 

masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang 

diberikan oleh masyarakat kepadanya, peran diatur oleh norma-norma 

yang berlaku. Peran seseorang menggambarkan konsistensi tingkah 

lakunya terhadap tata hubungan yang relatif stabil dengan orang-

orang lain dalam kelompok sosialnya. Tingkah laku peran seseorang 

sangat bervariasi ada yang terpengaruh karena faktor pribadi atau 

terpengaruh karena faktor luar. Selain itu peran sosial sebagai latar 

terjadinya perilaku moral (Budiningsih,2004:62). 

Guru Sejarah mempunyai peran yang sangat penting dalam 

membentuk sikap nasionalisme siswa, guru sejarah juga harus 

membuat pelajaran sejarah menjadi hidup dan menarik bagi para 
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siswa. Sehingga siswa tidak bosen. Pengetahuan yang dimiliki oleh 

seorang guru harus luas tentang berbagai teknik evaluasi. Pengetahuan 

sejarah harus terus diperbaharui serta guru harus berkembang secara 

professional ia harus terus mengikuti perkembangan ilmiah yang 

terbaru serta mengonsumsi materi-materi terbaru (Kochar,2008:366). 

Salah satu hal yang perlu di pahami guru untuk mengefektifkan proses 

pembelajaran adalah bahwa semua manusia (peserta didik) dilahirkan 

dengan rasa ingin tahu yang tak pernah terpuaskan dan mereka semua 

memiliki potensi untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Oleh karena itu, 

guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta 

menyenangkan (Mulyasa,2009:49).  

Mulyasa (2009:37) mengidentifikasikan sedikitnya Sembilan 

belas peran guru dalam pembelajaran. Kesembilan belas peran guru 

dalam pembelajaran yaitu, guru sebagai pendidik, pengajar, 

pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu (innovator), model dan 

teladan, pribadi, peneliti, pendorong, kreativitas, pembangkit 

pandangan, pekerja rutin, pembawa cerita, aktor, evaluator, pengawat 

dan sebagai kulminator. 

Menurut Abin Syamsuddin (dalam Yusriana, 2012:17) 

mengemukakan bahwa peran guru dalam proses pembelajaran peserta 

didik mencakup : 

1. Guru sebagai perencana, yang harus mempersiapkan apa yang 

akan dilakukan didalam proses belajar mengajar 
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2. Guru sebagai pelaksana harus dapatmenciptakan situasi, 

memimpin, merangsang, menggerakan, dan mengarahkan 

kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana. 

3. Guru sebagai penilai yang harus mengumpulkan,menganalisa, 

menafsirkan, dan akhirnya harus memberikan pertimbangan atas 

tingkat keberhasilan proses pembelajaran, berdasarkan kriteria 

yang ditetapkan, baik mengenai aspek keefektifan prosesnya 

maupun kualifikasi produknya. 

Menurut Widja (1989) dalam Mulyasa (2009, 92) dapat diperinci kedalam 

aspek-aspek sebagai berikut : 

a. Aspek Pengetahuan 

Penguasaan aspek pengetahuan oleh guru sejarah terutama 

dimaksudkan pengetahuan yang meluas dan mendalam tentang 

materi sejarah yang akan diajarkan. Namun, diperlukan 

pengetahuan tambahan yang sifatnya memperluas cakrawala 

serta wawasan guru sejarah sehingga ia mampu lebih 

menghidupkan peristiwa masa lampau. 

b. Aspek Keterampilan 

Aspek ini terutama menyangkut kemampuan guru sejarah 

dalam memilih cara-cara mengajar yang efektif sehingga sasaran 

pelajaran sejarah bisa dicapai semaksimal mungkin. Termasuk 

dalam keterampilan penggunaan media pengajaran sejarah, 

menyuguhkan uraian yang mempermudah penanaman nilai-nilai 
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sejarah pada siswa, keterampilan bercerita sejarah, dan 

menggunakan teknik evaluasi. 

c. Aspek Sikap 

Sikap guru sejarah akan sangat berpengaruh atas 

pencapaian tujuan pengajaran sejarah yang pada dasarnya 

ditekankan dibidang afektif yaitu pengembangan sikap siswa 

yang positif terhadap lingkungan masyarakatdan bangsanya yang 

bersumber pada nilai-nilai sejarah yang dipelajarinya. 

2. Sikap 

Dalam arti sempit sikap adalah pandangan atau 

kecenderungan mental. Menurut Bruno (1987), sikap (attitude) adalah 

kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik 

atau buruk terhadap orang atau barang tertentu, prinsipnya sikap itu 

dapat dianggap suatu kecenderungan siswa untuk bertindak dengan 

cara tertentu. Perilaku belajar siswa akan ditandai dengan munculnya 

kecenderungan-kecenderungnan baru yang telah berubah terhadap 

suatu objek, tata nilai, peristiwa dan sebagainya(Syah,2008:120). 

Secara historis, istilah sikap (Attitude) digunakan pertama kali 

olehHerbert Spencer ditahun 1862 yang pada saat itu diartikan 

olehnya sebagai status mental seseorang. Sikap adalah suatu bentuk 

evaluasi atau reaksi perasaan, sikap seseorang terhadap suatu objek 

adalah perasaan mendukung atau memihak pada objek tersebut. Katz 
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dan Stotland (1959) dan Smith (1947) menganggap bahwa konsepsi 

respons-respons sikap yang bersikap kognitif, afektif dan konotatif. 

Sedangkan yang lainnya sikap merupakan suatu konstrak 

multidimensional yang terdiri atas kognisi, afeksi, dan konatif 

(Azwar,2000:5). 

Karakteristik individu meliputi berbagai variabel seperti motif, 

nilai-nilai, sifat kepribadian, dan sikap yang saling berinteraksi satu 

sama lain dan kemudian bertinteraksi pula dengan faktor-faktor 

lingkungan dalam menentukan peilaku. Faktor lingkungan memiliki 

kekuatan besar dalam menentukan perilaku, bahkan kadang-kadang 

kekuatannya lebih besar daripada karakteristik individu. Teori 

tindakan beralasan mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku 

lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, 

dan dampaknya terbatas hanya pada tiga hal. Pertama, perilaku tidak 

banyak ditentukan oleh sikap umum tapi oleh sikap yang spesifik 

terhadap sesuatu. Kedua, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap 

tapi juga oleh norma-norma sebjektif. Ketiga, sikap terhadap suatu 

perilaku bersama norma-norma subjektif membentuk sutu intensi atau 

niat untuk berperilaku tertentu. 

Sikap sosial terbentuk karena adanya interaksi sosial dimana 

dalam interaksi terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara 

satu dengan yang lainnya dan terjadi hubungan timbal balik. Pola 

sikap dapat terbentuk melalui interaksi sosial, adapun faktor yang 



21 

mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, orang 

lain, media sosial, lingkungan sekitar, dan dalam diri individu.Sikap 

terdiri dari tiga komponen yang saling menunjang yaitu komponen 

kognitif, komponen afektif dan komponen konatif 

a. Komponen Kognitif 

Komponen kognitif berisi kepercayaan yang dimiliki 

individu apa yang benar menurut individu Komponen kognitif 

dari sikap ini tidak selalu akurat. Kadang-kadang kepercayaan 

justru timbul tanpa adanya informasi yangtepat mengenai suatu 

objek. Terkadang kepercayaan itu terbentuk karena kurangnya 

informasi yang benar mengenai obyek yang dihadapi. 

b. Komponen Afektif 

Komponen afektif menyengkut  perasaan atau emosi ditentukan 

oleh kepercayaan terhadap sesuatu yang benar atau tidak benar. 

c. Komponen Konatif 

Komponen Konatif  kecenderungan berperilaku dalam diri 

seseorang berkaitan dengan objek sikap. Perilaku seseorang 

dalam dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu, 

banyak ditentukan oleh kepercayaan dan perasaannya yang 

membentuk sikap individual(Azwar, 1995: 27).Selanjutnya sikap 

dapat dibedakan atas bentuknya ada sikap positif dan ada sikap 

negatif yaitu : 
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a. Sikap Positif 

Perwujudan nyata dari intensitas perasaan yang 

memperthatinkan hal-hal yang positif. Suasana jiwa yang 

lebih mengutamakan kegiatan kreatif, sesuatu yang indah 

dan membawa seseorang untuk selalu dikenang. 

b. Sikap Negatif 

Sikap negatif harus dihindari karena hal ini mengarahkan 

seseorang pada kesulitan diri dan kegagalan. Sesuatu yang 

menunjukkan ketidak percayaan diri. 

Menurut Saefuddin Azwar Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengalaman Pribadi 

Apa yang telah dan sedang kita alami akan ikut membentuk dan 

mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus sosial. 

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

Orang lain disekitar kita merupakan salah satu diantara 

komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap kita. Seseorang 

yang dianggap penting adalah orang tua, keluarga, teman sebaya, 

teman dekat, guru, teman kerja, istri atau suami. Mengenai 

pembentukan sikap yang dikarenakan pengaruh orang dianggap 

penting oleh individu antara lain dapat dilihat pula pada situasi 

dimana terdapat hubungan atasan bawahan. Kadang-kadang pula 
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peniruan sikap atasan itu terjadi tanpa disadari oleh individu dan 

dibentuk oleh kharisma atau otoritas atasan.  

c. Pengaruh Kebudayaan 

Kebudayaan mempunyai pengaruh besar terhadap 

pembentukan sikap. Apa bila kita hidup dalam budaya sosial yang 

sangat mengutamakan kehidupan berkelompok, maka sangat 

mungkin kita akan mempunyai sikap negatif terhadap kehidupan 

individualisme yang mengutamakan kepentingan perorangan. 

Tanpa kita sadari kebudayaan telah menanamkan garis pengarah 

sikap kita terhadap berbagai masalah. 

d. Media Massa 

Sebagai sarana komunikasi berbagai bentuk media massa 

seperti televisi, radio, surat kabar, majalah. Mempunyai pengaruh 

besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang.media 

masa juga membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang 

dapat mengarahkan opini seseorangapabila pesan sugestif itu 

cukup kuat maka akan memberi dasar afektif dalam menilai 

sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu. 

e. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama 

Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu 

sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap 

dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep 

moral dalam arti individu. 
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f. Pengaruh faktor emosional 

Tidak semua bentuk sikap dipengaruhi oleh situasi 

lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang, kadang-kadang 

sesuatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh 

emosi yang berfungsi yang berfungsi sebagai penyaluran frustasi. 

Jadi kesimpulan tentang sikap pada penelitian ini yaitu 

bahwa sikapyang dilakukan oleh setiap individu berpengaruh 

terhadap perilaku individu. Tindakan individu dipengaruhi oleh 

faktor dari dalam maupun dari luar. Seperti penanaman sikap 

nasionalisme yang perlu dimiliki setiap peserta didik dimanapun. 

3. Nasionalisme 

Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa

kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara-

kebangsaan. Perasaan sangat mendalamakan suatu ikatan yang erat

dengan tanah tumpahdarahnya, dengan tradisi-tradisi setempat 

danpenguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada disepanjang 

sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda. Nasionalisme abad ke-18 

ini telah melahirkan negara-negara kebangsaan (national state) di 

Eropa dengan menentukan batas-batasnya di satu pihak dan melahirkan 

imperialism dipihak lain. Bagi bangsa Indonesia, nasionalisme 

merupakan hal yang sangat mendasar sebab nasionalisme telah 

membimbing dan mengantar bangsa Indonesia dalam mengarungi 

hidup dan kehidupannya. Hal itu berarti bahwa nasionalisme itu akan 



25 

selalu terkait dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tumbuhnya 

nasionalisme dalam pengertian moderndi negara-negara Asia 

khususnya Indonesia merupakan bentuk reaksi atau antithesis terhadap 

kolonialisme, yang bermula dari cara eksploitasi yang menimbulkan 

pertentangan kepentingan yang permanen antara yang dijajah dan 

penjajah. Nasionalisme Indonesia adalah gejala historis yang tidak 

dapat dilepaskan dari pengaruh kekuasaan kolonialisme Bangsa Barat. 

Dalam kontek situasi kolonial ini, nasionalisme Indonesia merupakan 

suatu jawaban terhadap syarat-syarat politik, ekonomi, dan sosial yang 

khusus ditimbulkan oleh situasi kolonial (Kartodirdjo, 1967: 42).  

Hans Kohn mendefinisikan nasionalisme sebagai suatu paham 

yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi suatu individu harus 

diserahkan kepada negara kebangsaan. Menurut Kohn, dahulu kesetiaan 

orang tidak di tunjukkan kepada negara kebangsaan, melainkan ke 

berbagai macam bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik dan 

kesatuan ideologi seperti suku atau klan. Sedangkan nations menurut 

Kohn merupakan buah hasil dalam sejarah dan karena itu selalu 

bergelombang dan tak pernah membeku.  

Nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, 

nasionalisme adalah manifestasi kesadaran bernegara atau semangat 

bernegara. Jadi nasionalisme adalah suatu paham yang menanamkan 

rasa cinta tanah air, kesetiaan terhadap bangsa dan bernegara serta sikap 
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rela berkorban demi bangsa dan negara. Dengan demikian, sikap 

nasionalisme dapat dirumuskan melalui sikap dan perilaku sebagai 

berikut, bangga sebagai bangsa Indonesia, cinta tanah air dan bangsa, 

rela berkorban demi bangsa, menerima kemajemukan, bangga dengan 

budaya yang beraneka ragam, menghargai jasa para pahlwan dan 

mengutamakan kepentingan umum (Aman,2011:142).  

Nasionalisme adalah manifestasi kesadaran bernegara atau 

semangat bernegara. Dimana semangat nasionalisme sebagai 

manifestasi kesadaran bernegara tidak sama dengan nasionalisme yang 

tumbuh dalam dada para pejuang kemerdekaan selama zaman 

penjajahan Belanda (Muljana, 2008:3) sampai seberapa jauh 

nasionalisme itu berkembang tergantung pada bagaimana penerapan 

cara berpikir nasional warga negaranya. Pengertian Nasionalisme pada 

komponen ini merupakan penilaian sikap dan tingkah laku siswa yang 

merujuk pada loyalitas dan pengabdian kepada bangsa dan negaranya. 

Sikap-sikap ini di tujukkan dalam proses pembelajaran sejarah maupun 

kegiatan sehari-hari siswa disekolah maupun di masyarakat

(Aman,141:2011).  

Upaya-upaya pembangunan kembali sikap kebangsaan yakni : 

Sikap Nationhood bersumber pada pengetahuan, pemahaman dan 

pengalaman terhadap konsep nation dan nation state, konsep nation

yang dimiliki masyarakat saat ini pada dasarnya merupakan penerusan 

dari konsep bangsa menurut paham nasionalisme dari pendiri bangsa, 
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visi nasionalisme Indonesia pada masa pergerakan nasionaldan 

perjuangan kemerdekaan secara jelas dirumuskan oleh pendiri bangsa 

sebagai orientasi pemikiran perjuangan untuk mewujudkan 

kemerdekaan Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda dengan 

mendirikan negara kesatuan baik kesatuan tanah air, maupun bahasa 

dan kebudayaan, ciri dan jiwa nasionalisme pada masa pergerakan 

adalah sifat anti kolonial dan semangat untuk membangun persatuan 

dan kesatuan masyarakat, Berdirinya Negara Republik Indonesia 

sebagai salah satu perwujudan keberhasilan gerakan nasionalisme pada 

masa sebelum kemerdekaan, revolusi kemerdekaan (1945-1950) 

menjadi bagian dari perwujudan cita-cita nasionalisme 

mempertahankan negara (Aman,2011:36). Melalui pengajaran sejarah, 

siswa mampu mengembangkan kompetensi untuk berpikir secara 

kronologis dan memiliki pengetahuan tentang masa lampau yang dapat 

digunakan untuk memahami dan men-jelaskan tentang proses 

perkembangan dan perubahan masyarakat serta keragaman sosial 

budaya dalam rangka menemukan dan menumbuhkan jati diri bangsa 

di tengah-tengah kehidupan masyarakat dunia. 

Nasionalisme secara umum melibatkan identifikasi identitas etnis 

dengan negara, dengan nasionalisme rakyat dapat meyakini bahwa 

bangsanya adalah sangat penting. Nasionalisme juga merupakan kata 

untuk melindungi tanah air.Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

terdapat macam dan bentuk nasionalisme. Macam nasionalisme : 
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a. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu paham kebangsaan yang 

berlebihan dengan memandang bangsa sendiri lebih tinggi dari 

bangsa lain. 

b. Nasionalisme dalam arti luas yaitu paham kebangsaan yang 

meletakkan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah 

airnya dengan memandang bangsanya itu merupakan bagian dari 

bangsa lain di dunia. 

Sedangkan bentuk nasionalisme adalah sebagai berikut : 

a. Nasionalisme kewarganegaraan adalah sejenis nasionalisme 

yaitu negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan 

partisipasi aktif rakyatnya 

b. Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme yaitu negara 

memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis 

sebuah masyarakat. 

c. Nasionalisme romantik yaitu nasionalisme dimana negara 

memperolehkebenaran politik dari budaya bersama dan tidak 

bersifat turun temurun. 

d. Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara 

memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. 

Dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa Nasionalisme 

merupakan faktor penting dalam pembentukan jati diri bangsa dan 

kecintaan pada tanah air serta rela berkorban demi bangsa dan negara, 

untuk itu penanaman karakter nasionalisme sangat dibutuhkan bagi 
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generasi muda harapan bangsa dengan meneladani semangat juang para 

pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan Indonesia serta 

menghargai jasa pada pahlawan. 

4. Pembelajaran Sejarah 

Menurut Mulyasa (2009: 110) pembelajaran pada hakikatnya 

adalah proses interaksi antara peserta didik dan lingkungannya, 

sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik, dimana 

dalam interaksitersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, 

baik faktor internal yang berasal dari dalam individu, maupun faktor 

eksternal yang datang dari lingkungan. Pembelajaran  berdasarkan 

Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 adalah proses interaksi 

antarsiswa, antara siswa dengan gurudan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran dapat diartikan suatu proses 

pengembangan potensi dan pembangunan karakter setiap siswa. Mata 

pelajaran sejarah Indonesiamemiliki arti strategis dalam pembentukan 

watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta sikap cinta tanah 

air.Dalam proses pembelajaran guru tidak hanya berperan sebagai 

model atau teladan bagi siswa yang diajarinya, tetapi juga sebagai 

pengelola pembelajaran. Dengan demikian efektivitas proses 

pembelajaran terletak di pundak guru(Sanjaya :2006:27).       

Menurut definisi yang paling umum, kata Historykini berarti 

masa lampau umat manusia. Bandingkan dengan kata jerman untuk 

sejarah, yakni Geschichte, yang berasal dari kata geschehen  yang 
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berarti terjadi. Geschichte adalah sesuatu yang telah terjadi masa 

lampau manusia untuk sebagian besar tidak dapat ditampilkan 

kembali(Louis, 1969:27). Sejarah bukan sekedar melahirkan cerita dari 

suatu kejadian masa lampau tetapi pemahaman masa lampau yang 

didalamnya mengandung berbagai dinamika, mungkin berisi 

problematika pelajaran bagi manusia berikutnya. Sejarah itu juga 

sebagai cabang ilmu yang mengkaji secara sistematis keseluruhan 

perkembangan proses perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat 

dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi dimasa 

lampau(Kuntowijoyo, 1995: 18). Sejarah adalah ilmu yang 

mempelajari kehidupan dan kejadian-kejadianpada masa lalu serta 

merekontruksi apa yang terjadi pada masa lalu masa lampau.Sejarah 

juga dipelajari oleh siswa sehingga dapat membantu siswa dalam 

memahami perilaku manusia pada masa lalu, masa sekarang dan masa 

yang akan datang 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor22 tahun 2006 tentang Standar Isi yang tercantum 

dalam lampiran Peraturan Menteri, untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah dijelaskan terkait materi dan  tujuan dari pembelajaran 

sejarah maka mata pelajaran sejarah memiliki arti strategis dalam 

pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta 

dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan 

dan cinta tanah air. Secara umum materi sejarah : 
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1. Mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, 

kepeloporan, patriotisme,  nasionalisme, dan semangat pantang 

menyerah yang mendasari proses pembentukan watak dan 

kepribadian peserta didik. 

2. Memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, 

termasuk peradaban bangsa Indonesia. Materi tersebut 

merupakan bahan pendidikan yang mendasar bagi proses 

pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa Indonesia di 

masa depan. 

3. Menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta 

solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi 

ancaman disintegrasi bangsa. 

4. Berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap 

bertanggung jawab dalam memelihara keseimbangan dan 

kelestarian lingkungan hidup. Atas dasar hal tersebut, maka 

sejarah diberikan kepada seluruh siswa di sekolah dari tingkat 

dasar (SD dan sederajat) sampai tingkat menengah (SMA dan 

sederajat) dalam bentuk mata pelajaran. Kedudukannya yang 

penting dan strategis dalam pembangunan watak bangsa 

merupakan fungsi yang tidak bisa digantikan oleh mata 

pelajaran lainnya. 

Melalui pembelajran sejarah masyarakat dapat menjadikan 

peristiwa masa lampau dijadikan pembelajaran dimasa yang sekarang 
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atau masa yang akan datang dan mengambil hikmah dari setiap 

peristiwa untuk bekal dimasa yang akan datang. Pembelajaran sejarah 

yang baik juga dapat menolong peserta didik untuk berpikir kritis. Hal 

inilah yang sebenarnya dapat menuntun peserta didik untuk memahami 

makna sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah umum

(Aman,2013:110). 

I Gde Widja (1989 : 23) menyatakan bahwa pembelajaran sejarah 

adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan mengajar yang 

didalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau yang erat 

kaitannya dengan masa kini, selain itu mata pelajaran sejarah 

merupakan bidang studi yang terkait dengan fakta-fakta dalam ilmu 

sejarah namun tetap memperhatikan tujuan pendidikan pada umumnya. 

Peran pendidikan sejarah dalam pembentukan sikap nasionalisme guna 

mengantisipasi tantangan global, mengingat pengalaman sejarah 

membuktikan sikap nasionalisme mampu membangkitkan dinamika 

sosial dimasa lalu. Sikap nasionalisme dan cinta tanah air yang dimiliki 

rakyat indonesia telah menghantarkan bangsa indonesia menuju 

kemerdekaan. Dalam konteks yang lebih sederhana, pembelajaran 

sejarah sebagai sub sistem dari sistem kegiatan pendidikan, merupakan 

usaha pembandingan dalam kegiatan belajar, yang menunjuk pada 

pengaturan dan pengorganisasian lingkungan belajar mengajar 

sehingga mendorong serta menumbuhkan motivasi peserta didik untuk 

belajar dan mengembangkan diri (Aman, 2011 :66). 
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Pembelajaran sejarah yang diimplementasikan secara baik, tidak 

saja dapat mengembangkan kemampuan ranah kognitif pada peserta 

didik, melainkan juga dapat mengembangkan potensi dan menguasai 

ranah apektif, bahkan ranah psikomotorik dan konatif yaitu 

ketersediaan bertindak sesuai dengan kemampuan ranah yang lain 

(G.Moedjanto: 6 dalam Aman,2011:110). Pembelajaran sejarah yang 

baik juga dapat menolong peserta didik untuk berpikir kritis 

komprehensif dan berafektif moral. Berpikir kritis inilah yang 

sebenarnya dapat menuntun peserta didik untuk memahami makna 

sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah umum (Aman, 2011: 

110). 

Pendidikan sejarah akan mampu menumbuhkan sikap 

Nasionalisme apabila diselenggarahkan mengacu pada upaya 

pencapaian tujuan kurikulum yang salah satunya adalah pembentukan 

sikap Nasionalisme. Pentingnya pembelajaran sejarah sebagai sarana 

pendidikan bangsa dan sebagai sarana pembangunan bangsa. Dalam hal 

ini pembentukan nasionalisme melalui pendidikan sejarah mencakup 

nasionalisme secara umum, baik nasionalisme politik, ekonomi, 

maupun nasionalisme dalam bidnag budaya sehingga dalam kegiatan 

apapun siswa memiliki jiwa nasionalisme (Aman, 2011:43) . 

Menurut Djoko Suryo dalam (Aman, 2011:62) merumuskan 

beberapa indikator terkait dengan pembelajaran sejarah tersebut yaitu : 
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1. Pembelajaran sejarah memiliki tujuan substansi dan sasaran pada 

segi-segi yang bersifat normatif 

2. Nilai dan makna sejarah diarahkan pada kepentingak tujuan 

pendidikan 

3. Aplikasi pembelajaran sejarah bersifat pragmatik 

4. Pembelajaran sejarah secara normatif harus relevan dengan 

rumusan tujuan pendidikan nasional 

5. Pembelajaran sejarah harus memuat unsur pokok pembelajaran 

moral bangsa 

6. Pembelajaran sejarah tidak hanya menyajikan peristiwa masa 

lampau saja akan tetapi memberikan makna dan nilai dari 

peristiwa sejarah dipelajarinya. 

7. Interpretasi sejarah merupakan  latihan berpikir secara intelektual 

8. Pembelajaran sejarah berorientasi pada humanistic dan Verstehn  

9. Nilai dan makna peristiwa 

10. Nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, dan kewarganegaraan, serta 

nilai-nilai yang berwawasan nasional penting dalam penyajian 

sejarah 

11. Pembelajaran sejarah sebagai pembentuk martabat manusia yang 

tinggi 

12. Relevansi pembelajaran sejarah dengan orientasi pembangunan 

nasional berwawasan kemanusiaan dan kebudayaan.Pendidikan 

sejarah akan mampu menumbuhkan sikap nasionalisme apabila 
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diselenggrakan mengacu pada upaya pencapaian tujuan 

kurikulum yang salah satunya adalah pembentukan sikap 

nasionalisme. 

Dari uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran sejarah bukan hanya sekedar belajar tentang peristiwa 

masa lampau saja akan tetapi makna dari peristiwa tersebut atau hikmah 

yang dapat kita petik dari peristiwa tersebut untuk bekal dimasa depan, 

dari sejarah kita dapat meneladani semangat juang para pahlawan serta 

menanamkan kecintaan kita kepada tanah air dan bangga menjadi 

bangsa Indonesia. 

B. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan 

Peneliti mencoba untuk mengkaitkan dengan penelitian 

terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian 

terdahulu diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang 

penelitian yang telah dikaji sebelumnya. Penelitian yang relevan 

diantaranya :    
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Tabel 1 . Penelitian Terdahulu 
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Penelitian yang relevan bertujuan untuk mengetahui keaslian 

karya ilmiah, karena pada dasarnya suatu penelitian tidak beranjak 

dari awal akan tetapi berasal dari acuan yang mendasarinya.Untuk 

mengetahui keaslian penelitian ini dipaparkan beberapa penelitian 

yang relevan yang telah dimuat dalam bentuk skripsi dan,ditunjukkan 

pula persamaan dan perbedaan serta keunggulan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu: Joned Bangkit Wahyu Laksono (2013) lebih 

menekankan pada mengevaluasi penanaman nilai-nilai nasionalisme 

melalui berbagai program yaitu pengintegrasian nilai-nilai 

nasionalisme. Sedangkan penelitiannya  Citra Ayu Amelia (2014) 

menekankan pada Peranan Pembelajaran Sejarah Dalam Penanaman 

Sikap Nasionalisme. Sedangkan pada peneliti ini menekankan pada 

nilai karakter dan sikap Nasionalisme pada pembelajaran sejarah. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Firman Yusup (2011) 

menggunakan metode  penelitian kualitatif yang divariasikan dengan 

pendekatan deskriptif. Untuk mengetahui pemaknaan penanaman 

nilai-nilainasionalisme  dalam lingkup kehidupan sehari-hari di 

Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus.sedangkan penelitian ini 

menggunakan metode penelitian Kualitatif. Kemudian penelitian oleh  

Lutfiah.R. Bagu (2015) menggunakan metode Kualitatif sedangkan 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Fenomologis 

Upaya pengimplementasian pendidikan karakter melalui 
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pembelajaran sejarah. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif sebagai upaya menanamkan nilai karakter dan sikap 

nasionalisme. 

Peneliti yang dilakukan Angga Pramudya (2015) 

menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas. Menekankan 

Pengintegrasian nilai-nilai nasionalisme dengan model pembelajaran 

koperatif dalam model pembelajaran. Sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan metode penelitian Kualitatif dan menekankan pada 

nilai karakter dan sikap Nasionalisme melalui pembelajaran Sejarah. 

Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan Helwa Lutfiana Sugiyanti 

menekankan pada Pelaksanaan Pendidikan Nasionalisme dan 

Karakter Bangsa pada Peserta Didik sedangkan pada penelitian ini 

juga menekankan pada penanaman nilai Karakter dan sikap 

Nasionalisme pada pembelajaran sejarah dan fokus penelitian dan 

objeknya berbeda.Kemudian penelitian yang relevan yang lain 

dilakukan oleh Tsabit Azinar Ahmad (2012) dengan judul “Kendala

Guru Dalam Internalisasi Nilai Karakter Pada Pembelajaran Sejarah”.

Metode yang dilakukan adalah penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif-kualitatif, sedangkan pada penelitian ini dengan 

judul “Peran Guru dalam Penanaman  Sikap Nasionalisme Pada 

Peserta Didik Melalui Pembelajaran Sejarah” dan metode yang 

digunakan adalah metode Kualitatif. 



39 

Penelitian yang dilakukan oleh Afidhatul Ummah dengan 

judul “Penanaman sikap Nasionalisme dalam pembelajaran sejarah

pada Siswa SMK PGRI 01 Semarang”. Dengan hasil penelitian adalah 

peran guru sejarah dalam menanamkan nilai-nilai sikap Nasionalisme 

pada pembelajaran di SMK PGRI sudah baik. 

C. Kerangka Berpikir 

Belajar merupakan proses perubahan perilaku. Perubahan 

perilaku yang dimaksud dapat berwujud perilaku yang tampak atau 

perilaku yang tidak tampak. Aspek penting yang dikemukakan oleh 

aliran Behavioristik dalam belajar adalah bahwa hasil belajar 

(perubahan perilaku itu tidak disebabkan oleh kemampuan internal 

manusia, tetapi karena faktor stimulus yang menimbulkan respons. 

Untuk itu aktivitas belajar dikelas dapat mencapai hasil yang optimal. 

Konsep yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah tentang kendala 

guru, penanaman sikap nasionalisme dan pembelajaran 

sejarah.Pentingnya penanaman sikap nasionalisme dengan 

Menghargai perjuangan para pahlawan yang mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia, sehingga kita merasa mempunyai kewajiban 

untuk memelihara kemerdekaan yang sudah diraih. Berperang 

melawan kebodohan, melawan sifat malas dan memelihara sikap 

Nasionalisme cinta kepada tanah air merupakan sebuah contoh usaha 

mempertahankan kemerdekaan pada zaman sekarang ini. Karena 
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dengan bersikap patriotisme kita menghargai perjuangan pahlawan 

bangsa ikut serta memelihara sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh 

pahlawan-pahlawan bangsa kita dulu. Hubungan sikap patriotisme 

dalam permasalahan siswa saat ini sangat berpengaruh karena apabila 

sikap ini tidak dimiliki maka sebagai generasi penerus yang 

seharusnya membawa negara ini ke arah yang jauh lebih baik, malah 

bisa melenceng ke arah yang tidak benar sehingga usaha dalam 

mempertahankan kemerdekaan yang diraih tidak ada.  

Melihat kenyataan yang ada di lapangan siswa tingkat sekolah 

menengah banyak yang mempunyai sikap-sikap positif dan 

negatif.Hal itu terjadi karena pembelajaran yang didapat mungkin 

tidak dapat diolah dengan baik oleh siswa sehingga pembelajaran 

yang didapat tidak diaplikasikan secara maksimal oleh siswa. Banyak 

sekali materi pembelajaran dalam Sejarah yang mengandung nilai-

nilai positif untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Salah satunya 

meneladani kepahlawanan tokoh . Sikap yang tertanam dalam diri 

siswa adalah cerminan dari kesuksesan guru menyampaikan 

pembelajaran di sekolah. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh 

mana pembelajaran di sekolah yang diberikan oleh guru dapat 

diaplikasikan oleh siswa di dalam kehidupan sehari-harinya. Materi 

pembelajaran yang dilakukan guru tidak maksimal atau tidak ada 

hubungannya antara materi pembelajaran dengan sikap yang 

tercermin dari dalam diri siswa. Begitupun sebaliknya apabila sikap 
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yang tercermin dari dalam diri siswa positif atau sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, maka penyampaian materi pembelajaran yang 

dilakukan guru sangat baik, atau bisa disebut juga mempunyai 

hubungan dengan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

begitu berarti siswa dapat mengaplikasikan apa yang mereka dapat di 

sekolah di dalam kehidupan mereka sehari-hari.  

Tujuan belajar yang diharapkan dapat tercapai dengan baik 

sesuai dengan apa yang diharapkan dan ingin dicapai. Aplikasi yang 

didapat dari pembelajaran di sekolah biasanya dapat dilihat ketika 

siswa berkomunikasi dengan keluarga, teman, masyarakat dan 

lingkungan sekitar. Tapi tak jarang juga siswa yang mempunyai sikap 

berbeda tergantung pada lingkungan dimana mereka berada dan 

tergantung keadaan. Siswa yang seperti itu tidak dapat dikatakan 

mengaplikasikan atau tidak mengaplikasikan pembelajaran yang 

didapatnya di sekolah karena kita perlu juga melihat dari semua faktor 

dan lingkungan tidak hanya dari satu faktor dan satu lingkungan saja.  

Hal yang paling dipertanyakan adalah apakah pembelajaran di 

sekolah mempunyai hubungan dengan sikap siswa atau tidak sama 

sekali dan bagaimana melihat hubungan materi pembelajaran dengan 

sikap siswa. Karena apabila pembelajaran di sekolah mempunyai 

hubungan dengan sikap yang dimiliki siswa berarti pembelajaran 

yang didapat disekolah dapat diaplikasikan dengan baik. Selain 

tentang penanaman sikap nasionalisme tentunya dalam penerapannya 
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guru mempunyai kendala-kendala. Untuk mengetahui itu,dapat dilihat 

dari kebiasaan-kebiasaan dan sikap siswa di sekolah maupun dalam 

kehidupannya sehari-hari dari pemahaman diatas dapat disimpulkan 

dalam sebuah kerangka berfikir dalam alur berikut:  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai peran guru sejarah dalam 

penanaman sikap nasionalisme peserta didik melalui pembelajaran 

sejarah di SMA Negeri Se-Kabupaten Brebes, maka dapat ditarik 

kesimpulan : 

a. Penanaman sikap nasionalisme melalui pembelajaran sejarah 

dapat ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya materi sejarah, 

RPP, dan silabus berkarakter, metode pembelajaran oleh guru, 

media pembelajaran dan evaluasi. Selain melalui kegiatan diluar 

pembelajaran pelaksanaan penanaman sikap nasionalisme 

dilakukan di luar kegiatan pembelajaran seperti Upacara bendera, 

Ekstrakulikuler Pramuka, dan Paskibra. 

b. Dalam penelitian ini terdapat 15 guru sejarah yang ada di 5 SMA 

Negeri Kabupaten Brebes yang mempunyai kompetensi dan 

tingkat berpikir, serta cara mengajar yang berbeda dan 

mempunyai kreativitas yang berbeda dalam menciptakan 

berbagai variasi cara mengajar yang menyenangkan. Peran guru 

dalam penanaman sikap nasionalisme mempunyai peranan yang 

sangat penting. Berdasarkan pembahasan dan temuan dilapangan, 

bahwa peran guru sejarah dalam penanaman sikap nasionalisme  
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peserta didik sangat menentukan karena guru berperan sebagai 

Pendidik, pembimbing, inspirator, dan motivator.  

c. Dalam pelaksanaan penanaman sikap nasionalisme tentunya ada 

kendala dalam proses penanamannya baik dari faktor internal 

ataupun eksternal. Kendala Faktor internal diantaranya dalam 

menyusun Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), karakter 

dari siswa-siswa itu sendiri ada yang mudah untuk ditanamkan 

sikap nasionalisme, ada yang sulit untuk ditanamkan sikap 

nasionalisme. Sedangkan faktor eksternal diantaranya lingkungan 

keluarga dan masyarakat sekitar. 

B. Saran 

Dari kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut : 

a. Bagi Guru 

Dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah hendaknya guru 

menyesuaikan dengan apa yang sudah tertuliskan didalam RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) serta memberikan 

perhatian kepada peserta didik mengenai sikap nasionalisme 

dengan memberikan pedoman yang baik sehingga peserta didik 

dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari 

b. Bagi Peserta didik 

Peserta didik diharapkan lebih memperhatikan guru saat 

mata  pelajaran sejarah sedang berlangsung dan peserta didik 

hendaknya membiasakan diri untuk menanamkan sikap 
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nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan 

sekolah, lingkungan keluarga maupun  lingkungan masyarakat 

sekitar. 

c. Bagi Sekolah 

Supaya penanaman sikap nasionalisme bisa  tercapai 

dengan baik, sekolah diharapkan bersedia memberi dukungan dan 

pengarahan kepada guru  serta siswa agar bisa menanamkan sikap 

nasionalisme dalam pembelajaran di kelas dan dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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