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SARI 

Faza, Muhammad Iqbal. 2020. “Penerapan Model Evaluasi Sikap Nasionalisme 

dalam Pembelajaran Sejarah pada Siswa SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang 

dan  SMA Negeri 12 Semarang Tahun Pelajaran 2019/2020”. Skripsi. Jurusan 

Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Syaiful 

Amin, S.Pd., M.Pd. 

 

Kata Kunci : Model Evaluasi, Sikap Nasionalisme, Siswa 

Pelajaran sejarah merupakan sebuah pelajaran yang diajarkan pada peserta 

didik di sekolah menengah atas, dimana pelajaran sejarah ini tidak hanya 

mengajarkan materi saja, namun juga memuat unsur nilai-nilai historis negara 

tempat tinggal mereka yang bertujuan menumbuhkan sikap nasionalisme dan 

keteladanan bagi setiap siswa. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran sejarah 

tersebut, perlu adanya suatu evaluasi yang bertujuan untuk menilai apakah suatu 

program terlaksana sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil sesuai yang 

diharapkan atau belum. Evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran oleh 

pendidik perlu adanya penelitian lebih mendalam berkaitan dengan penanaman 

sikap nasionalisme pada peserta didik pada pembelajaran. Berkaitan dengan hal 

tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai: (1) 

Model-model evaluasi pembelajaran sejarah di SMA Islam Sultan Agung 1 

Semarang dan SMA Negeri 12 Semarang; (2) penerapan model-model evaluasi 

pembelajaran terkait sikap nasionalisme di sekolah; (3) penerapan model evaluasi 

sikap nasionalisme dalam pembelajaran sejarah di SMA Islam Sultan Agung 1 

Semarang dan SMA Negeri 12 Semarang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif dengan mengambil latar penelitian di SMA Islam Sultan Agung 1 

Semarang dan SMA Negeri 12 Semarang. Informan dalam penelitian ini adalah, 

guru sejarah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan siswa. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis 

data interaktif. Keabsahan data diperiksa dengan teknik triangulasi yang meliputi 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Model-model evaluasi pembelajaran 

sejarah diterapkan oleh guru sejarah dilakukan dengan memerhatikan dasar tiga 

aspek, yaitu pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan sikap 

(afektif). (2) Model-model evaluasi pembelajaran terkait sikap nasionalisme siswa 

diterapkan oleh guru sejarah dengan menilai sikap siswa, melihat segi kerapian dan 

ketertiban atribut tata tertib sekolah dan penilaian sikap nasionalisme siswa 

dilakukan dengan cara memerhatikan sikap siswa dalam pelaksanaan upacara 

bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pemakaian badge bendera merah 

putih. (3) Penerapan evaluasi sikap nasionalisme dalam pembelajaran sejarah 

dilakukan dengan menceritakan kisah-kisah perjuangan para pahlawan, seperti pada 

materi KD 3.3 menganalisis strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional. 

Selain itu guru dapat mengajak siswa untuk menceritakan pengalaman mereka 

berkaitan dengan sikap nasionalisme. 
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ABSTRACT 

Faza, Muhammad Iqbal. 2020. “Implementation of Nationalism Attitude 

Evaluation Model in History Learning in High School Students in SMA Islam Sultan 

Agung 1 Semarang and SMA Negeri 12 Semarang for 2019/2020 Academic Year. 

Thesis. Department of History. Faculty of Social Science. UNNES. Supervisor 

Syaiful Amin, S.Pd., M.Pd. 

 

Keywords : Evaluation Model, Nasionalism Attitude, Students 

History lesson is a lesson taught to students in high school, where this 

history lesson not only teaches material, but also contains elements of the historical 

values of their country of residence aimed at fostering an attitude of nationalism 

and example for each student. In connection with the purpose of learning history, 

there needs to be an evaluation that aims to assess whether a program is carried out 

in accordance with the plan and achieve the results as expected or not. Evaluations 

conducted at the end of learning by educators need more in-depth research relating 

to the inculcation of nationalism in students in learning. In this regard, this study 

aims to find out more about: (1) Teachers' understanding of nationalism; (2) the 

application of learning evaluation models related to nationalism in schools; (3) 

obstacles and strategies in the application of nationalism to students in schools. 

The method used in this research is a qualitative research method by 

taking the background of research in SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang and 

SMA Negeri 12 Semarang. The informants in this research were; history teachers, 

vice principals in student fields, and students. Data collection techniques using 

interviews, observation, and study documentation. Analysis of the data used in this 

study uses an interactive data analysis model. The validity of the data is examined 

by triangulation techniques which include data collection, data reduction, data 

presentation, and drawing conclusions. 

The results of the research are as follows: (1) Historical learning 

evaluation models are applied by history teachers by paying attention to three basic 

aspects, namely knowledge (cognitive), skills (psychomotor), and attitude 

(affective). (2) Learning evaluation models related to student nationalism are 

applied by history teachers by assessing student attitudes, looking at the neatness 

and orderliness of school discipline attributes and assessing student nationalism 

attitudes by paying attention to student attitudes in carrying out flag ceremonies, 

singing the song Indonesia Raya, the use of the red and white flag badge. (3) The 

application of evaluation of the attitude of nationalism in history learning is carried 

out by telling stories of the struggles of heroes, such as in KD 3.3 material to analyze 

the struggle strategies during the national movement. In addition, the teacher can 

invite students to share their experiences related to the attitude of nationalism. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan 

masyarakat, terutama dalam lingkungan sekolah. Untuk itu pembelajaran 

sejarah diajarkan pada tingkatan SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi. 

Sejarah adalah mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai 

mengenai proses dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia pada 

masa lampau hingga kini (Isjoni, 2007:71). Pembelajaran sejarah ini berperan 

sebagai bekal dari masa lampau untuk menghadapi dan menyelesaikan 

berbagai masalah di masa yang akan datang secara bijaksana. Sejarah 

merupakan salah satu pelajaran di sekolah yang berhubungan erat dengan 

nilai-nilai budaya, nasionalisme kenegaraan. Oleh sebab itu, mata pelajaran 

sejarah yang ada di sekolah ini tidak hanya sebagai mata pelajaran biasa yang 

mengharuskan peserta didik untuk tuntas dalam menyelesaikan segala 

indikator dan penilaian kognitifnya saja, namun juga menitik beratkan pada 

penanaman nilai-nilai historis dan kepahlawanan yang diajarkan pada 

pelajaran sejarah ini. Meskipun pelajaran sejarah mempelajari begitu banyak 

sejarah dan peristiwa yang telah terjadi, mulai dari sejarah dimana belum 

adanya suatu kehidupan, adanya kehidupan awal, perkembangan dalam 

kehidupan beserta kebudayaan-kebudayaan yang dimilikinya, hingga 

kejadian-kejadian yang terjadi di seluruh dunia, dan tidak lupa yang 

terpenting dalam penerapan pelajaran sejarah adalah materi tentang  nasiona-
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lisme dan sejarah mengenai lingkungan sekitar tempat tinggal dan negaranya, 

yaitu Indonesia. 

Pembelajaran sejarah, terutama pembelajaran sejarah nasional, adalah 

salah satu di antara sejumlah pembelajaran, mulai dari SD (Sekolah Dasar) 

sampai dengan SMA (Sekolah Menengah Atas), yang mengandung tugas 

menanamkan semangat berbangsa dan bertanah air. Pembelajaran sejarah 

yang ideal adalah pembelajaran yang mampu mengajarkan siswa untuk 

berpikir sejarah dengan menggunakan metode sejarah, menggunakan masa 

lampau untuk mempelajari masa sekarang dan masa yang akan datang, 

mengajarkan siswa untuk bisa berpikir kreatif dan kritis, memberikan 

pelatihan mental, memperkokoh rasa nasionalisme. Menurut Kuntowijoyo 

(2013:20), sejarah mempunyai fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan di sini 

meliputi a). sejarah sebagai pendidikan moral b). sejarah sebagai pendidikan 

penalaran c). sejarah sebagai pendidikan politik d). sejarah sebagai 

pendidikan kebijakan e). sejarah sebagai pendidikan perubahan f). sejarah 

sebagai pendidikan masa depan g). sejarah sebagai pendidikan keindahan h). 

sejarah sebagai ilmu bantu. Salah satu fungsi pendidikan sejarah yang bisa 

diajarkan di sekolah adalah sejarah sebagai pendidikan moral. Setiap kejadian 

sejarah mempunyai nilai dan moral yang dapat diambil untuk dijadikan 

pelajaran bagi kehidupan masa kini. Selain fungsi pendidikan, sejarah 

mempunyai tujuan. Tujuan belajar sejarah tidak hanya mengharapkan peserta 

didik dapat menghafal mengenai suatu peristiwa, waktu, tanggal, peranan 

tokoh, ataupun sebab akibat kejadian sejarah. (Apriliana, 2017:13)  
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Hasan (2012:82-83) mengemukakan bahwa pemikiran mengenai 

pentingnya pendidikan budaya dan karakter bangsa sudah banyak 

dikemukakan sebelumnya, pentingnya pendidikan nilai-nilai budaya dan 

karakter bangsa sebagaimana yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan 

nasional. Ia juga mengungkapkan bahwa pendidikan sejarah sudah seharusya 

ikut mengembangkan berbagai potensi kemanusiaan yaitu  “selain  potensi  

intelektual manusia memiliki potensi emosi, potensi berkomunikasi melalui 

simbol, potensi minat, potensi spiritual, potensi bermasyarakat, potensi 

kebudayaan, potensi ekonomi, dan sebagainya”. Guru harus menanamkan 

nilai-nilai yang luhur di antara anak didiknya seperti bekerja sama, 

persahabatan, cinta keadilan, cinta tanah air (Kochhar, 2008:514). Begitu pula 

menurut guru Turki dan Swedia, dimana guru tersebut juga menyimpulkan 

mengenai hubungan nilai-nilai dan tanggung jawab diri merupakan cerminan 

dari fungsi pandangan pendidikan nilai atau pendidikan karakter, dan 

mengajar siswa bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma 

sosial untuk menjaga ketertiban, harmoni, dan keteraturan masyarakat 

(Thornberg, 2013:53). Pendidikan nilai atau pendidikan karakter dilakukan 

dengan penanaman nilai-nilai dalam pendidikan. Pusat Kurikulum 

merumuskan paling tidak ada 18 nilai pendidikan karakter, yakni religius, 

jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin 

tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 

peduli sosial, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut terintegrasikan dalam 
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pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah berperan dalam pendidikan karakter 

karena 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 (Hasan, 

2012:81). 

Tugas pokok pembelajaran sejarah adalah dalam rangka character 

building perserta didik. Pembelajaran sejarah akan membangkitkan 

kesadaran empati (emphatic awareness) di kalangan peserta didik, yakni 

sikap simpati dan toleransi terhadap orang lain yang disertai dengan 

kemampuan mental dan sosial untuk mengembangkan imajinasi dan sikap 

kreatif, inovatif, serta partisipatif (Aman, 2011:2). Sejarah juga menginspirasi 

para siswanya untuk mencintai tanah airnya. Sejarah memberi pandangan 

yang sejelas mungkin tentang perjalanan panjang yang telah dilalui dalam 

mengelola kebudayaan kita yang sangat berharga, mengasimilasikan berbagai 

suku, menerima agama-agama yang masuk dan memberi tempat yang 

nyaman pada berbagai bahasa. Sejarah perlu diajarkan sebagai kisah umat 

manusia (Kochhar, 2008). Pembelajaran sejarah ini menyimpan nilai-nilai 

historis yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan kecintaan pada 

tanah air Indonesia. Materi-materi yang diajarkan dan dipelajari dalam 

sejarah mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, patriotisme, 

nasionalisme dan semangat pantang menyerah, hal tersebut menjadi dasar 

pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. Menurut Aman 

(2011:141) sikap nasionalisme merupakan penilaian sikap dan tingkah laku 
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peserta didik yang merujuk pada loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa 

dan negaranya. Sikap-sikap tersebut dicerminkan dalam proses pembelajaran 

sejarah maupun kegiatan sehari-hari peserta didik baik di lingkungan sekolah 

maupun di lingkungan masyarakat yang dapat menunjukkan adanya sikap 

loyal terhadap bangsa dan negaranya. Penilaian terhadap sikap nasionalisme 

ini dilakukan melalui penilaian terhadap perasaan, sikap dan tindakan dengan 

menggunakan indikator sikap nasionalisme diantaranya; a) bangga sebagai 

bangsa Indonesia, b) cinta tanah air dan bangsa, c) rela berkorban demi 

bangsa, d) menerima kemajemukan, e) bangga pada budaya yang beraneka 

ragam, f) menghargai jasa para pahlawan, dan g) mengutamakan kepentingan 

umum. 

Pendidikan sejarah yang bertugas sebagai pembelajaran dengan 

mengasah kemampuan kognitif mengenai pengetahuan sejarah, juga 

memiliki fungsi untuk mengenalkan nilai-nilai luhur bangsa dan 

menumbuhkan sikap patriotisme dan nasionalisme (afektif). Dalam 

pembelajaran sejarah, nasionalisme merupakan tujuan pembelajaran yang 

sangat penting dalam rangka membangun karakter bangsa. Melalui 

pembelajaran sejarah dapat memberikan bekal kemampuan dan sikap rasional 

dan bertanggungjawab dalam menghadapi gejala alam dan kehidupan di 

muka bumi serta permasalahan yang timbul akibat interaksi antara manusia 

dan lingkungan. Makna yang dapat ditangkap dari mempelajari sejarah yaitu 

dapat memberikan kearifan dan kebijaksanaan bagi yang mempelajarinya 

(Widja, 1989:49). Pendidikan sejarah akan berfungsi secara baik apabila 
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dilaksanakan sesuai dengan upaya dan pencapaian tujuan kurikulum yang 

salah satunya adalah pembentukan sikap nasionalisme. Oleh karena itu, 

legalitas pendidikan sejarah dalam kurikulum     pendidikan     nasional     

harus menekankan aspek-aspek penting materi pelajaran     sejarah,    dimana     

kurikulum    harus menekankan: pentingnya pembelajaran sejarah sebagai 

sarana pendidikan bangsa; sebagai sarana pembangunan bangsa secara 

mendasar; menanamkan national consciousness dan Indonesian- hood  

sebagai  sarana  menanamkan  semangat nasionalisme; perspektif sejarah 

the past-present- future  sebagai  sarana menanamkan semangat 

nasionalisme; historical consciousness pada masa revolusi  kemerdekaan; 

membentuk semangat nasionalisme; dan rumusan sejarah sebagai mata 

pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai proses perubahan  

dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lalu hingga 

masa kini (Djoko Suryo dalam Aman, 2011: 43). 

Pada perkembangannya, kurikulum yang diterapkan di sekolah 

mengalami perubahan-perubahan, begitu pula pada pelajaran sejarah. 

Perkembangan kurikulum dalam pembelajaran sejarah memiliki potensi bagi 

peserta didik untuk mengembangkan kemampuan koginitifnya secara 

mandiri, namun yang terpenting adalah harus adanya pendampingan dari 

seorang pendidik untuk selalu memberikan stimulus-stimulus yang dapat 

membuat peserta didik lebih mengeksplorasi pengetahuannya mengenai 

sejarah. Menurut Aman (2011:5) sistem pembelajaran yang baik seharusnya 

dapat membantu peserta didik mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Meskipun 



7 
 

 
 

proses belajar mengajar tidak dapat sepenuhnya berpusat pada peserta didik 

seperti pada pendidikan terbuka, tetapi yang perlu dicermati adalah bahwa 

pada hakikatnya peserta didiklah yang harus belajar dan mengembangkan 

diri. Dengan demikian proses belajar mengajar perlu berorientasi pada 

kebutuhan dan kemampuan siswa. Adapun kurikulum yang saat ini sedang 

diterapkan di Indonesia adalah kurikulum 2013, dimana pada kurikulum 

tersebut mengalami perubahan dari kurikulum sebelumnya terutama pada 

proses pembelajaran, dan tentu saja perubahan tersebut berpengaruh pada 

sistem penilaian atau evaluasi pembelajaran maupun terhadap pencapaian 

peserta didik.  

Pada setiap kegiatan, baik pendidikan maupun non pendidikan, 

seharusnya diikuti dengan kegiatan evaluasi. Evaluasi dilakukan bertujuan 

untuk menilai apakah suatu program terlaksana sesuai dengan dengan 

perencanaan dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan atau belum. 

Berdasarkan hasil evaluasi akan dapat diketahui hal-hal yang telah dicapai, 

apakah suatu program dapat memenuhi suatu kriteria yang telah ditentukan. 

Setelah itu kemudian diambil keputusan apakah program tersebut diteruskan, 

direvisi, dihentikan, atau dirumuskan kembali sehingga dapat ditemukan 

tujuan, sasaran alternatif baru yang sama sekali berbeda dengan format 

sebelumnya. Agar dapat menyusun program yang lebih baik, maka hasil 

evaluasi program sebelumnya dapat dijadikan sebagai acuan pokok (Aman, 

2011:11). 
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Berkaitan dengan penanaman sikap nasionalisme peserta didik pada 

pembelajaran sejarah dengan evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran 

oleh pendidik perlu adanya penelitian lebih mendalam, hal tersebut berkaitan 

dengan realitas yang selama ini terjadi, para pendidik hanya berkonsentrasi 

pada diseminasi materi tanpa mempertimbangkan bagaimana proses tersebut 

mempengaruhi peserta didik dan membentuk lingkungan pembelajaran 

(Caroline Rekar Murno dalam Aman, 2011:76). Dengan demikian evaluasi 

atau penilaian pada pembelajaran sejarah tidak hanya terbatas pada aspek 

akademis saja, namun juga menjangkau aspek lain yakni kesadaran sejarah 

dan nasionalisme. 

Evaluasi program pembelajaran sejarah yang didasarkan pada 

penilaian hasil belajar berupa kecakapan akademik saja, merupakan 

kelemahan evaluasi program pembelajaran sejarah selama ini. Oleh karena 

itu untuk lebih mengoptimalkan evaluasi program pembelajaran sejarah SMA 

maka perlu dilakukan secara lebih komprehensif yang tidak hanya terfokus 

pada aspek output pembelajaran semata, melainkan juga menyentuh ranah 

proses pembelajaran sejarah. Output pembelajaran tidak hanya terfokus pada 

penilaian keterampilan akademis (academic skill) tetapi juga menyangkut 

penilaian terhadap kesadaran sejarah (historical awareness) dan nasionalisme 

(nationalism) (Aman, 2011:76-77). Terkait dua variabel tersebut yakni 

kesadaran sejarah dan nasionalisme perlu dilakukan dalam pembelajaran 

sejarah, karena sejarah memiliki tujuan untuk mempersiapkan peserta didik 

yang memiliki kesadaran sejarah dan nasionalisme sebagai pendukung 



9 
 

 
 

character building and nation building. Dalam hal ini pendidik harus 

memiliki kemampuan lebih yang tidak hanya seperti pelajaran pada 

umumnya yang melakukan pembelajaran dengan transfer of knowledge  

namun juga harus melakukan transfer of value pada peserta didik yang 

diampunya, sehingga nilai-nilai yang terdapat dalam pembelajaran sejarah 

dapat diterima dengan baik.  

Pembelajaran sejarah yang dilakukan pada sekolah-sekolah memiliki 

kriteria berbeda-beda dalam melaksanakan proses pembelajaran, juga dalam 

melaksanakan penilaian atau evaluasi pada kegiatan pembelajaran. Setiap 

sekolah pasti memiliki cara maupun budayanya sendiri dalam menerapkan 

pembelajaran di dalam kelas maupun menerapkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam tiap mata pelajaran, begitu pula dengan mata pelajaran sejarah. 

Sekolah-sekolah dengan kriteria khusus yang dimaksudkan penulis disini 

adalah sekolah menengah negeri dan sekolah menengah swasta dengan 

budaya Islam. Sekolah dengan kriteria khusus yang berbeda tersebut menarik 

penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai evaluasi yang dilakukan dalam 

pembelajaran sejarah terhadap sikap nasionalisme siswa di sekolah tersebut. 

Sekolah menengah atas negeri yang dimaksudkan disini adalah SMA Negeri 

12 Semarang dimana di sekolah ini terdapat budaya penerapan nilai-nilai 

nasionalisme yang baik di sekolah, namun dalam pelaksanaan pembelajaran 

sejarah belum terlihat mengenai penerapan sikap nasionalismenya. 

Sedangkan sekolah dengan budaya Islam yang dimaksudkan disini adalah 

SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang, sekolah ini memiliki budaya sekolah 
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Islam yang baik, dan juga tetap melaksanakan penerapan nilai nasionalisme 

di lingkungan sekolah, namun dalam pembelajaran sejarah juga belum 

terdapat secara jelas mengenai penerapan sikap nasionalisme pada siswa. 

Menarik kesimpulan pada bahasan yang telah dipaparkan diatas, penulis 

tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai penerapan model evaluasi sikap 

nasionalisme dalam pembelajaran sejarah yang dilakukan pada siswa di SMA 

Islam Sultan Agung 1 Semarang dan SMA Negeri 12 Semarang. Berdasarkan 

kajian tersebut, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai 

“Penerapan Model Evaluasi Sikap Nasionalisme dalam Pembelajaran 

Sejarah pada Siswa SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang dan SMA 

Negeri 12 Semarang Tahun Pelajaran 2019/2020” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana model-model evaluasi pembelajaran sejarah di SMA Islam 

Sultan Agung 1 Semarang dan SMA Negeri 12 Semarang? 

2. Bagaimana model evaluasi sikap nasionalisme dalam pembelajaran 

sejarah di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang dan SMA Negeri 12 

Semarang? 

3. Bagaimana penerapan model evaluasi sikap nasionalisme dalam 

pembelajaran sejarah di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang dan 

SMA Negeri 12 Semarang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui model-model evaluasi pembelajaran sejarah di SMA Islam 

Sultan Agung 1 Semarang dan SMA Negeri 12 Semarang. 

2. Menjelaskan model evaluasi sikap nasionalisme dalam pembelajaran 

sejarah di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang dan SMA Negeri 12 

Semarang. 

3. Menjelaskan penerapan model evaluasi sikap nasionalisme dalam 

pembelajaran sejarah di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang dan 

SMA Negeri 12 Semarang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Peneliti menggunakan teori behavioristik/behaviorisme tentang 

belajar dari Albert Bandura, yang menyatakan bahwa belajar 

merupakan proses terjadinya perubahan perilaku. Perubahan perilaku 

itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu perilaku yang tampak (overt 

behavior) dan perilaku yang tidak tampak (innert behavior). Perilaku 

yang tampak misalnya: menulis, memukul, menendang. Sedangkan 

perilaku yang tidak tampak misalnya: berfikir, bernalar, dan berkhayal. 

Perubahan perilaku yang diperoleh dari hasil belajar bersifat permanen, 

maksudnya bahwa perubahan perilaku akan bertahan dalam waktu yang 
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relatif lama, sehingga pada suatu saat perilaku tersebut dapat digunakan 

untuk merespon stimulus yang sama atau hampir sama. Berdasarkan 

teori tersebut peneliti dapat menyimpulkan apabila peserta didik diberi 

penyampaian materi tentang penanaman nilai nasionalisme, dan peserta 

didik tersebut dapat menyerap apa yang diberikan atau disampaikan, 

maka kemungkinan akan diterapkan didalam kehidupannya. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

untuk dapat: 

a. Bagi guru 

1) Menambah masukan kepada pendidik (guru sejarah) dalam 

menyampaikan materi yang berdasarkan pada tujuan 

pembelajaran, dengan harapan siswa dapat menguasai dan 

memahami materi pembelajaran sekaligus dapat menanamkan 

nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran sejarah kepada 

para siswa. 

2) Memberi tambahan informasi bagi guru sejarah dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar untuk pembinaan nilai 

nasionalisme kepada siswa agar selalu cinta terhadap tanah 

airnya. 

3) Dapat digunakan oleh guru sejarah sebagai salah satu 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam 

pembelajaran sejarah. 
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b. Bagi siswa 

1) Dapat memberikan motivasi kepada siswa agar mempunyai 

kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. 

2) Meningkatkan apresiasi siswa dalam menumbuhkan rasa 

nasionalisme terhadap bangsa dan negara. 

3) Dengan adanya rasa nasionalisme yang dimiliki, siswa sebagai 

generasi penerus bangsa diharapkan dapat menerapkan materi 

pembelajaran sejarah dalam kehidupan sehari-hari. 

E. Batasan Istilah 

Batasan istilah ini digunakan agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pengertian dan penafsiran judul skripsi ini. Sehingga penulis merasa perlu 

untuk membuat batasan yang dapat memperjelas dan mempertegas istilah-

istilah yang digunakan agar pembaca dapat memahami istilah tersebut. 

Adapun istilah-istilah yang dipertegas adalah sebagai berikut: 

1. Evaluasi 

 Menurut Purwanto (2002), evaluasi adalah pemberian nilai 

terhadap kualitas sesuatu. Selain itu, evaluasi dipandang sebagai proses 

merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat 

diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Secara 

teoritis evaluasi adalah suatu usaha sistemik dan sistematik untuk 

mengumpulkan, menyusun dan mengolah data, fakta dan informasi 

dengan tujuan menyimpulkan nilai, makna, kegunaan, prestasi dari 

suatu program, dan hasil kesimpulan tersebut dapat digunakan dalam 
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rangka pengambilan keputusan, perencanaan, maupun perbaikan dari 

suatu program (Stufflebeam dalam Aman, 2011: 78). 

 Evaluasi yang dibahas dalam penelitian ini merupakan evaluasi 

dalam pembelajaran sejarah, dimana peneliti mengkaji mengenai 

evaluasi yang dilakukan guru terhadap siswa, mulai dari kognitif, 

psikomotor, dan afektif. Namun penelitian disini lebih berfokus pada 

penilaian sikap nasionalisme siswa atau termasuk dalam penilaian 

afektif dalam pembelajaran sejarah. 

2. Nasionalisme 

 Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa 

kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara 

kebangsaan. Perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat 

dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan 

penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah 

dengan kekuatan yang berbeda-beda (Hans Kohn, 1984:11). 

Nasionalisme dianggap sebagai paham modern dimana dalam sebuah 

masyarakat memiliki sebuah persamaan keturunan, bahasa, daerah, 

kesatuan politik, adat-istiadat dan tradisi, atau perasaan agama. 

Perasaan tersebut merupakan perasaan suatu bangsa dan masyarakatnya 

dikatakan memiliki pemikiran secara nasional, memiliki kemauan 

bersama dan tujuan yang sama. Salah satu upaya terbaik yang harus 

ditempuh untuk menanamkan jiwa nasionalisme tersebut adalah dengan 
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menggunakan pendekatan nilai-nilai sejarah melalui pembelajaran 

sejarah di sekolah (Soegito, 2013).  

 Dalam pembelajaran sejarah, nasionalisme diajarkan dan 

dikembangkan secara penuh oleh guru kepada siswa, sehingga dalam 

penelitian ini, penulis mengkaji mengenai nasionalisme dan sikap 

nasionalisme yang diajarkan oleh guru kepada siswa.   

3. Pembelajaran sejarah 

 Pembelajaran diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi 

emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan 

kehendaknya sendiri (Dimyati dan Moedjiono, 2009). Pada umumnya 

pembelajaran sejarah dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan 

belajar dan mengajar. Untuk menentukan keberhasilan suatu 

pembelajaran dibutuhkan adanya pengkoordinasian dengan 

pelaksanaan. 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. Peran pendidikan sejarah  dalam 

pembentukan sikap nasionalisme mengingatkan pada pengalaman 

sejarah yang membuktikan bahwa sikap nasionalisme mampu 

membangkitkan dinamika sosial di masa lalu.  

 Mata pelajaran sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan 

watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam 

pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan 
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cinta tanah air (Aman, 2011:35). Merujuk pada penjelasan tersebut 

pembelajaran sejarah diharapkan mampu menumbuhkan sikap 

nasionalisme pada generasi muda untuk mengarungi kehidupan di masa 

mendatang, sebab siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan bangsa 

Indonesia kalau bukan para generasi muda saat ini. 

 Bahasan dalam penelitian ini, pembelajaran sejarah yang 

dimaksudkan adalah pembelajaran yang dilakukan pada generasi muda, 

khususnya pada tingkatan sekolah menengah atas atau SMA yang 

merupakan masa dimana generasi ini memiliki semangat luar biasa dan 

memiliki potensi untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Deskripsi Teoretis 

Pada sebuah penelitian diperlukan adanya penjelasan mengenai kajian 

pustaka dari penelitian tersebut, hal ini bertujuan untuk memberikan arahan 

bagi peneliti supaya tetap berada dalam pengertian yang dimaksudkan dalam 

topik penelitian skripsi ini. Adapun landasan teori tersebut yaitu sebagai 

berikut;  

1. Evaluasi Pembelajaran 

a. Pengertian Evaluasi 

Menurut Purwanto (2002), evaluasi adalah pemberian nilai 

terhadap kualitas sesuatu. Selain itu, evaluasi dipandang sebagai 

proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi 

yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif 

keputusan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (21) 

menyebutkan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan 

pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan 

terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

penyelenggaraan pendidikan. 

Secara teoretis evaluasi adalah suatu usaha sistemik dan 

sistematik untuk mengumpulkan, menyusun dan mengolah data,  
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fakta dan informasi dengan tujuan menyimpulkan nilai, makna, 

kegunaan, prestasi dari suatu program, dan hasil kesimpulan 

tersebut dapat digunakan dalam rangka pengambilan keputusan, 

perencanaan, maupun perbaikan dari suatu program (Stufflebeam 

dalam Aman, 2011: 78). Terdapat tiga konsep yang sering 

dilakukan dalam melaksanakan evaluasi, yaitu tes, pengukuran, 

dan penilaian (test, measurement, and assesment). Tes merupakan 

suatu alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran, misalnya 

untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik, minat, 

motivasi, persepsi dam lain sebagainya. Tanggapan atau respons 

dari peserta yang menjawab item pertanyaan yang diajukan 

menunjukkan kemampuan seseorang dalam bidang tertentu. 

Dengan demikian tes merupakan salah satu dari bagian evaluasi. 

Allen & Yen mendefinisikan pengukuran (measurement) 

sebagai penetapan angka secara sistemik untuk menyatakan 

keadaaan individu (Djemari dalam Aman, 2011: 78). Pengukuran 

merupakan kuantifikasi tentang keadaan individu baik berupa 

kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Konsep 

pengukuran ini lebih luas ketimbang konsep tes. Guna mengukur 

karakteristik individu, dapat menggunakan tes, yaitu dengan 

pengamatan, rating scale, atau cara lain untuk mendapatkan 

informasi yang berupa data kuantitatif. Hal tersebut menjelaskan 

evaluasi merupakan suatu proses menghimpun informasi secara 
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sistematis melalui pengukuran, penilaian, dan diakhiri dengan 

evaluasi. Penilaian disini dimaksudkan sebagai proses menafsirkan 

data hasil pengukuran (measurement). Oleh sebab itu, evaluasi 

merupakan suatu proses yang kompleks dan terus menerus 

dikembangkan untuk menemukan manfaat suatu kegiatan sebagai 

pertimbangan dalam menetapkan suatu keputusan akhir. 

Menurut Suharsimi, program didefinisikan sebagai suatu unit 

atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau 

implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang 

berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang 

melibatkan banyak orang. Dalam konsepsi ini, terdapat tiga 

pengertian penting yang perlu ditekankan dalam menentukan suatu 

program, yakni: 1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan, 2) 

terjadi dalam waktu yang relatif lama, bukan kegiatan tunggal 

tetapi jamak berkesinambungan, dan 3) terjadi dalam organisasi 

yang melibatkan orang banyak (Aman, 2011: 79). Sebuah program 

bukan hanya kegiatan tunggal melainkan suatu kegiatan yang 

dilakukan secara berkesinambungan karena melaksanakan suatu 

kebijakan. Program merupakan suatu sistem dimana sistem itu 

sendiri merupakan satu kesatuan dari beberapa bagian atau 

komponen program yang saling kait mengkait dan bekerja satu 

sama lain untuk mencapai tujuan dalam suatu sistem tersebut. 

Dengan demikian program terdiri dari komponen yang saling kait 
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mengkait dan saling menunjang dalam rangka mencapai suatu 

tujuan. 

Tyler mengemukakan bahwa evaluasi merupakan sebuah 

proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam 

hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan telah tercapai. Jika 

belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya (Arikunto,  2009: 

3). Tyler juga menjelaskan bahwa evaluasi program merupakan 

proses untuk mengetahui apakah suatu tujuan pendidikan dalam 

terealisasikan (Suharsimi dalam Aman, 2004: 79). Dengan 

demikian evaluasi pembelajaran yang merupakan rangkaian 

kegiatan yang dimuat secara cermat untuk mengetahui efektitivitas 

masing-masing komponennya. Ada empat kemungkinan kebijakan 

yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah 

keputusan yaitu menghentikan program, merevisi program, 

melanjutkan program, atau menyebarluaskan program. 

Begitu pula yang dijelaskan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 58 ayat (1) bahwa evaluasi hasil belajar 

peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, 

kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara 

berkesinambungan. Dalam pembelajaran yang terjadi di sekolah 

atau khususnya di kelas, guru adalah pihak yang paling 

bertanggung jawab atas hasilnya. Dengan demikian, guru patut 
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dibekali dengan evaluasi sebagai ilmu yang mendukung tugasnya, 

yakni mengevaluasi hasil belajar siswa. Dalam hal ini guru 

bertugas mengukur apakah siswa sudah menguasai ilmu yang 

dipelajari oleh siswa atas bimbingan guru sesuai dengan tujuan 

yang dirumuskan. Menurut pengertian lama, pencapaian tujuan 

pembelajaran yang berupa prestasi belajar, merupakan hasil dari 

kegiatan belajar-mengajar semata. Dengan kata lain, kualitas 

kegiatan belajar mengajar adalah satu-satunya faktor yang 

menetukan prestasi belajar, karena prestasi merupakan hasil kerja 

(ibarat sebuah mesin) yang keadaannya sangat kompleks 

(Suharsimi, 2009: 4) 

Proses pembelajaran, merupakan proses yang terpenting 

karena dari sinilah terjadi interaksi langsung antara pendidik dan 

peserta didik. Di sini pula campur tangan langsung antara pendidik 

dan peserta didik berlangsung sehingga dapat dipastikan bahwa 

hasil pendidikan bergantung dari perilaku pendidik dan peserta 

didik. Dengan demikian dapat diyakini bahwa perubahan hanya 

akan terjadi jika terjadi perubahan perilaku pendidik dan peserta 

didik. Dengan demikian posisi pengajar dan peserta didik memiliki 

posisi yang strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

(Surakhmad dalam Aman, 2011: 81) 

Untuk mengembangkan pelaksanaan pembelajaran yang 

future oriented, maka diperlukan perangkat-perangkat yang 
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mendukung baik hardware maupun software. Untuk mendukung 

sebuah kegiatan, perlu dievaluasi perangkat-perangkat pendukung 

pembelajaran tersebut, seperti halnya menyangkut kompetensi 

pedagogik dan akademik guru, sarana pendukung, motivasi siswa, 

budaya akademik sekolah, materi pelajaran, dan lain sebagainya 

yang berhubungan dengan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. 

Untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran sejarah di 

sekolah, maka diperlukan sistem atau model evaluasi yang cocok 

sehingga dapat memberikan informasi yang akurat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan terutama pimpinan sekolah serta 

bermanfaat secara optimal untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Kepala sekolah merupakan penanggungjawab 

keberhasilan penyelenggaraan pembelajaran di tingkat sekolah 

(Aman, 2011:80). Keberhasilan tujuan program pendidikan 

(output), sangat ditentukan oleh implementasinya (proses), dan 

implementasinya sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan segala 

hal (input) yang diperlukan untuk berlangsungnya implementasi. 

Keyakinan ini berangkat dari kenyataan bahwa kehidupan 

diciptakan oleh-Nya serba sistem (utuh dan benar) dengan catatan 

utuh dan benar menurut hukum-hukum ketatapan-Nya (Slamet 

dalam Aman, 2011:80). 

Sekolah sebagai sistem tersusun dari komponen konteks, 

input, proses, output, dan outcome. Konteks berpengaruh pada 



23 
 

 
 

input, input berpengaruh pada proses, proses berpengaruh pada 

output, serta output berpengaruh pada outcome. Dalam sebuah 

sistem terbentuk sub-sub sistem yang secara sinergis saling 

mendukung dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan program 

dalam hal ini adalah program pendidikan sejarah. Evaluasi 

pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu proses untuk 

mendapatkan informasi tentang hasil pembelajaran. Dengan 

demikian fokus evaluasi pembelajaran adalah pada hasil, baik hasil 

yang berupa proses maupun produk. Informasi hasil pembelajaran 

ini kemudian dibandingkan dengan hasil pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Jika hasil nyata pembelajaran sesuai dengan hasil yang 

ditatapkan, maka pembelajaran dapat dikatakan efektif. 

Sebaliknya, jika hasil nyata pembelajaran tidak sesuai dengan hasil 

pembelajaran yang ditetapkan, maka pembelajaran dikatakan 

kurang efektif. Pendidik menggunakan berbagai alat evaluasi 

sesuai karakteristik kompentensi yang harus dicapai oleh siswa. 

(Aman, 2011:82-83). 

b. Kajian dan Model – Model Evaluasi 

Pada model evaluasi program pendidikan terdapat beberapa 

model yang relevan dengan program pendidikan, seperti model 

CIPP (Context, Input, Process, dan Product) evaluation model 

yang dikembangkan oleh Stufflebeam, Goal Oriented Evaluation 

Model dikembangkan oleh Tyler, Goal Free Evaluation Model 
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oleh Scriven, Formatif-Sumatif Evaluation, Countenance 

Evaluation Model oleh Stake, Discrepancy Model oleh Provus, 

Kirkpatrick’s Evaluation Model oleh Kirkpatrick, dan bahkan 

model EKO (Evaluasi Kualitas dan Output Pembelajaran) oleh S 

Eko Putro Widoyoko, serta model  Evaluasi Model Pembelajaran 

Bahasa Inggris (EPBI) oleh Suhuri. (Aman, 2011:83) 

Pada 1965, Stufflebeam mengembangkan model CIPP 

(Context, Input, Process, dan Product) dengan mengevaluasi 

ESEA (the Elementary and Secondary Education Act). 

Stufflebeam memandang bahwa evaluasi memiliki fungsi yang 

strategis untuk memperbaiki suatu program, bukan untuk tujuan 

lainnya. Model CIPP ini bersifat lentur dan dapat diaplikasikan di 

berbagi bidang, seperti dunia usaha, pendidikan, manajemen dan 

lain sebagainya dan juga dalam berbagai jenjang baik itu 

merupakan proyek, program, maupun kelembagaan. Pada bidang 

pendidikan Stufflebeam menggolongkan sistem pendidikan terdiri 

atas 4 dimensi, yaitu: context, input, process, dan product, sehingga 

model evaluasi tersebut diberi nama CIPP. Model CIPP dalam 

kenyataannya lebih dikenal di kalangan perguruan tinggi dan 

kalangan evaluator. Hal ini disebabkan nama CIPP langsung 

menunjukkan komponen utama model yang dimaksud. Model ini 

dianggap paling komprehensif dan efektif dalam mengevaluasi 

suatu program praktik pendidikan, karena sesuai dengan 
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singkatannya model ini mencakup evaluasi konteks, input, proses, 

dan produk. 

Model evaluasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

suatu program sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang 

akan dilakukan. Model-model evaluasi yang dikembangkan oleh 

para ahli yang digunakan dalam evaluasi sebagai berikut: 

1) Model Goal Oriented Evaluation Model (Tyler) 

Model ini adalah model evaluasi yang muncul paling awal, 

yang menjadi objek pengamatan dalam model ini adalah 

tujuan dari program yang sudah diterapkan jauh sebelum 

program tersebut dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara 

berkesinambungan dan terus menerus, mengecek sejauh mana 

tujuan tersebut sudah terlaksana dalam program.  

2) Model Formatif-Sumatif Evaluation Model  

Model ini menunjukkan adanya tahapan dalam lingkup 

objektif yang dievaluasi, yaitu  evaluasi yang dilakukan pada 

saat program berjalan (evaluasi formatif) dan ketika program 

sudah selesai atau berakhir (evaluasi sumatif). Evaluator 

dalam menggunakan model ini tidak dapat melepaskan diri 

dari tujuan. Tujuan evaluasi formatif memang berbeda dengan 

evaluasi submatif. Model evaluasi yang dikemukakan oleh 

Michael Scriven ini menunjuk tentang “apa, kapan, dan 

tujuan” evaluasi tersebut dilaksanakan. 
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3) CIPP Evaluation Model (Sufflebeam) 

Model evaluasi ini paling bayak digunakan oleh para 

evaluator, model ini dikembangkan oleh Sufflebeam dan 

kawan-kawan (1967) di Ohio State University. CIPP 

merupakan singkatan dari 

context evaluation : evaluasi terkadap konteks 

Input evaluation  : evaluasi terhadap masukan 

Process evaluation  : evaluasi terhadap proses 

Product evaluation : evaluasi terhadap hasil 

Keempat kata yang terdapat dalam singkatan CIPP tersebut 

merupakan sasaran evaluasi yang tidak lain adalah komponen 

dari proses sebuah program kegiatan. 

1) Evaluasi konteks 

Evaluasi konteks merupakan yang digunakan untuk 

menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang 

tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan 

tujuan proyek. 

2) Evaluasi masukan 

Maksud dari evaluasi masukan ini adalah kemampuan 

awal siswa dan sekolah dalam menunjang pembelajaran, 

antara lain kemampuan sekolah menyediakan petugas 

yang tepat, ahli yang berkualitas dan sebagainya. 

3) Evaluasi proses  
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Evaluasi ini merujuk pada “apa” (what) kegiatan yang 

dilakukan dalam program, “siapa” (who) orang yang 

ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” 

(when) kegiatan itu akan selesai. Evaluasi proses 

diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan 

dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. 

4) Evaluasi produk atau hasil  

Evaluasi produk atau hasil diarahkan pada hal-hal yang 

menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan 

mentah 

5) Discrepancy Model 

Kata discrepancy berasal dari bahasa Inggris, yang 

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi 

“kesengajaan” dikembangkan oleh Malcolm Provus 

model ini menekankan pandangan adanya kesengajaan 

dalam pelaksanaan program. Evaluasi ini dilakukan oleh 

evaluator untuk mengukur besarnya kesengajaan yang ada 

disetiap komponen. 
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6) Countenance Evaluation Model (oleh Stake) 

Model evaluasi ini dikembangkan oleh Stake, lebih 

menekankan pada pelaksanaan dua hal pokok, yaitu (1) 

deskripsi (description) dan (2) pertimbangan (judgements,  

serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi 

program yaitu (1) antesenden (atecendents/context), (2) 

transaksi (transaction/process), dan (3) keluaran (output-

outcomes). Oleh Stake, model evaluasi yang diajukan 

dalam bentuk diagram, menggambarkan deskripsi dan 

tahapan sebagaimana terdapat pada bagan 2.1 berikut : 

 

 

 

 

 

 

    Bagan 2.1 Evaluasi model Stake 

c. Subjek dan Sasaran Evaluasi 

Arikunto (2009) mengemukakan bahwa subjek evaluasi yang 

dimaksudkan adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. 

Siapa yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes, 
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prestasi belajar seseorang maka subjek evaluasi yang dimaksudkan 

disini adalah seorang guru. Begitu pula untuk melakukan evaluasi 

mengenai kepribadian dimana memang menggunakan alat ukur 

yang telah distandarisasikan dan subjeknya adalah ahli-ahli 

psikologi. Dalam hal ini, Suharsimi mengategorikan pelaksana 

evaluasi sebagai subjek evaluasi. Namun ada pandangan lain yang 

menyebut subjek evaluasi adalah siswa atau orang yang dievaluasi. 

Dalam hal ini, yang dipandang sebagai objek, misalnya; prestasi 

matematika, kemampuan membaca, kecepatan lari, dan 

sebagainya. Pada pandangan lain lagi mengklasifikasikan siswa 

sebagai objek evaluasi dan guru sebagai objeknya. 

Sasaran penilaian adalah segala sesuatu yang menjadi titik 

pusat pengamatan karena penilai menginginkan informasi tentang 

sesuatu tersebut. Dengan menggunakan diagram tentang 

transformasi maka sasaran penilaian untuk unsur-unsurnya 

meliputi: input, transformasi, dan output. Dari segi input, siswa 

sebagai pribadi yang utuh, dapat ditinjau dari beberapa segi yang 

menghasilkan macam-macam bentuk tes yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk mengukur. Aspek bersifat rohani tersebut 

setidaknya mencakup 4 hal, yaitu: 1) Kemampuan, 2) kepribadian, 

3) sikap-sikap, 4) inteligensi. Dari segi transformasi, unsur-unsur 

yang menjadi bagian dari objek penilaian antara lain: 1) 

Kurikulum/materi, 2) metode dan cara penilaian, 3) sarana 
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pendidikan/media, 4) sistem administrasi, 5) guru dan personal 

lainnya. Sedangkan pada segi output, penilaian terhadap hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan seseorang dapat diamati pada 

aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Begitu pula dengan yang 

dikemukakan Arif (2011:2) Penilaian harus mencakup tiga aspek 

kemampuan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor yang dapat 

berbentuk tes tertulis, performance, penugasan, atau proyek, dan 

portofolio. Penilaian kognitif semata-mata menilai sejauh mana 

seorang siswa memiliki pengetahuan terhadap fakta, konsep, dan 

teori. Penilaian keterampilan mengukur kemampuan motorik siswa 

dalam “bekerja ilmiah” mengikuti langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam melakukan kegiatan. 

2. Pembelajaran Sejarah 

Belajar merupakan suatu aktivitas atau suatu proses untuk 

memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki 

perilaku, sikap dan mengokohkan kepribadian (Dimyati dan Mudjiono, 

2009). Kata pembelajaran merupakan bentuk jamak dari kata belajar 

yang mempunyai kata dasar ajar. Ajar menurut KBBI (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia) adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya 

diketahui (dituruti). Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses 

interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi 

perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut 

banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang 
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dari dalam individu, maupun faktor eksternal yang datang dari 

lingkungan (Mulyasa, 2013:125). Pembelajaran diartikan sebagai 

sebuah proses pengaturan lingkungan yang diarahkan untuk mengubah 

perilaku siswa ke arah yang positif dan lebih baik sesuai dengan potensi 

dan perbedaan yang dimiliki peserta didik. Menurut Slameto (2003:2) 

belajar pada dasarnya adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 

Istilah history (sejarah) diambil dari kata historia yang dalam 

Bahasa Yunani berarti “informasi” atau “penelitian” yang ditujukan 

untuk memperoleh kebenaran. Sejarah adalah ilmu tentang manusia, 

sejarah berkaitan dengan manusia dalam ruang dan waktu. Sejarah 

didefinisikan sebagai segala sesuatu  yang pernah terjadi, setiap 

peristiwa yang pernah terjadi dimuka bumi, dapat  berupa politik, 

ekonomi, sosial, dan budaya. Sejarah telah lama menduduki posisi yang 

penting diantara mata pelajaran yang diajarkan diberbagai tingkat 

satuan pendidikan. Sejarah harus membangkitkan imajinasi siswa dan 

mengobarkan hasratnya untuk mendalami lebih lanjut (Kochhar, 

2008:1-23). 

Sejarah merupakan cerita tentang perkembangan kesadaran 

manusia, baik dalam aspek individual maupun kolektif. Perkembangan 

dari zaman batu sampai zaman modern. Kontinuitas dan keterkaitan 
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adalah hal yang sangat penting dalam sejarah. Tidak ada peristiwa atau 

kejadian yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan peristiwa lain 

di dunia ini. Jadi, sejarah merupakan suatu kisah tentang apa yang telah 

dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, tentang apa yang telah mereka 

tinggalkan bagi orang lain, baik dalam konteks kemenangan maupun 

penderitaan. Orang telah melakukan kesalahan yang hebat dan 

perbuatan yang mulia, namun tanpa melihat kualitas perbuatan itu 

sendiri, perbuatan itu telah memberi sumbangan-sumbangan 

peradaban, tidak selalu baik dan mulia, tetapi secara keseluruhan telah 

membawa kemajuan materi maupun moral (Subagyo, 2010:4). 

Terlepas dari pengertian sejarah, sejarah juga mempunyai tujuan 

yang penting melalui pembelajaran sejarah yaitu menanamkan orientasi 

ke masa depan. Sejarah diajarkan untuk mendorong siswa agar 

memiliki visi kehidupan ke depan dan bagaimana cara mencapainya. 

Pelajaran tentang masa lampau dapat diterapkan untuk menciptakan 

masa depan yang baru yang lebih baik (Kochar, 2008:35). Maka selain 

dari sisi keilmuannya, sejarah memiliki peranan besar dalam 

pembentukan karakter bangsa. Peran dalam pembelajaran sejarah 

sangat penting bagi manusia, karena sejarah adalah salah satu unsur 

ilmu pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan dan 

mengembangkan sikap dan nilai serta memperkuat kepribadian. Tujuan 

kepribadian tersebut adalah agar siswa menjadi manusia yang 

berwatak, berbudi luhur dan memiliki kesadaran sejarah akan 
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bangsanya. Sayangnya pembelajaran sejarah disekolah sebagian besar 

masih ditujukan pada bidang keilmuannya saja. Penanaman nilai-nilai 

karakter utamanya dalam nasionalisme belum dimaksimalkan. Padahal 

salah satu tujuan utama pembelajaran sejarah adalah untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan rasa nasionalisme pada peserta 

didik. Penanaman nasionalisme sangat penting dilakukan untuk 

menjaga keutuhan bangsa. 

Djoko Suryo (dalam Aman 2011:62) merumuskan beberapa 

indikator terkait dengan pembelajaran sejarah tersebut: 1) Pembelajaran 

sejarah mempunyai tujuan, subtansi dan sasaran pada segi-segi yang 

bersifat normatif, 2) Nilai dan makna sejarah diarahkan pada 

kepentingan tujuan pendidikan dari pada akademik atau ilmiah murni, 

3) Aplikasi pembelajaran sejarah bersifat pragmatik, sehingga dimensi 

dan subtansi dipilih dan disesuaikan dengan tujuan pendidikan, 4) 

Pembelajaran sejarah secara normatif harus relevan dengan rumusan 

tujuan pendidikan nasional, 5) Pembelajaran sejarah harus memuat 

semua unsur pokok, yakni: instruction, intellectual training, dan 

pembelajaran moral bangsa dan civil society yang demokratis dan 

bertanggung jawab pada masa depan bangsa, 6) Pembelajaran sejarah 

tidak hanya menyajikan pengetahuan fakta pengalaman kolektif dari 

masa lampau, tetapi harus memberikan latihan berfikir kritis dalam 

memetik makna dan nilai dari peristiwa sejarah yang dipelajarinya, 7) 

Interpretasi sejarah merupakan latihan berfikir secara intelektual 
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kepada para peserta didik (learning process dan reasoning) dalam 

pembelajaran sejarah, 8) Pembelajaran sejarah berorientasi pada 

humanistic dan verstehn (understanding), meaning, historical 

consciousness bukan sekedar pengetahuan kognitif dari pengetahun 

(knowledge) dari bahan sejarah, 9) Nilai dan makna peristiwa 

kemanusiaan sebagai nilai-nilai universal di samping nilai particular, 

10) Virtue, religuilitas, dan keluhuran kemanusiaan universal, dan nilai-

nilai patriotisme, nasionalisme dan kewarganegaraan, serta nilai-nilai 

demokratis yang berwawasan nasional, penting dalam penyajian 

pembelajaran sejarah, 11) Pembelajaran sejarah tidak saja mendasari 

pembentukkan kecerdasan atau intelektualitas, tetapi pembentukkan 

martabat manusia yang tinggi, 12) Relevansi pembelajaran sejarah 

dengan orientasi pembangunan nasional berwawasan kemanusiaan dan 

kebudayaan. 

Pembelajaran sejarah harus diorganisasi dalam kegiatan-kegiatan 

yang bersifat nyata, menarik, dan berguna bagi diri peserta didiknya 

(Aman, 2011:110). Pembelajaran sejarah juga berpotensi sebagai media 

transmisi nilai-nilai karakter melalui peristiwa masa lalu dan teladan 

para pahlawan. Namun ada beberapa kendala dalam internalisasi nilai 

karakter itu. Kendala itu ditemui dalam aspek pemahaman guru, 

perilaku siswa, pelaksanaan pembelajaran, dan belum berkembangnya 

budaya sekolah yang mendukung pendidikan karakter. Oleh karena itu, 

perlu upaya yang terus menerus dan kreativitas bagi guru untuk selalu 
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menanamkan karakter, serta memberikan teladan agar internalisasi nilai 

dapat dilaksanakan dengan optimal. Terkait dengan hal ini, maka 

dengan melalui materi pendidikan sejarah diharapkan mampu 

mengembangkan potensi peserta didik untuk mengenal nilai-nilai 

bangsa yang diperjuangkan di masa lalu, dipertahankan dan disesuaikan 

untuk kehidupan masa kini dan dikembangkan lebih lanjut untuk 

kehidupan di masa depan. 

Materi pembelajaran sejarah juga mengalami adanya 

pengembangan yang membuat keterkaitan dengan proses internalisasi 

nilai tidak mudah untuk diterapkan. Beberapa guru menyatakan bahwa 

internalisasi nilai karakter dalam pembelajaran sejarah memiliki 

beberapa kendala. Kendala-kendala ini muncul baik pada tingkat 

perencanaan, pelaksanaan dan komponen pendukung. Memang disadari 

bahwa setiap usaha tidak terlepas dari adanya kendala yang dapat 

mempengaruhi jalannya usaha tersebut. Maka dari itu, peran seorang 

guru harus lebih ditingkatkan lagi dalam upayanya menerapkan nilai-

nilai karakter pada peserta didik melalui pembelajaran sejarah. 

Tujuan dari pelaksanaan pendidikan sejarah dalam kurikulum 

2013 seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Permendikbud) No 59  Tahun 2014 adalah agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) Menumbuhkan 

kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia 

yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, melahirkan empati dan 
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perilaku toleran yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang 

kehidupan masyarakat dan bangsa, (2) Menumbuhkan pemahaman 

peserta didik terhadap diri sendiri, masyarakat, dan proses terbentuknya 

bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses 

hingga masa kini dan masa yang akan datang, (3) Mengembangkan 

perilaku yang didasarkan pada nilai dan moral yang mencerminkan 

karakter diri, masyarakat, dan bangsa, (4) Membangun kesadaran 

peserta didik tentang pentingnya konsep waktu dan tempat/ruang dalam 

rangka memahami perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia, (5) Menumbuhkan apresiasi 

dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai 

bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau, (6) 

Mengembangkan kemampuan berpikir historis (historical thinking) 

yang menjadi dasar untuk kemampuan berpikir logis, kreatif, inspiratif, 

dan inovatif, (7) Menanamkan sikap berorientasi kepada masa kini dan 

masa depan. 

Menurut Aman (2011: 35) dalam materi sejarah mengandung 

nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, nasionalisme dan 

semangat pantang menyerah yang mendasari proses pembentukan 

watak dan kepribadian peserta didik, memuat khasanah mengenai 

peradaban bangsa-bangsa, termasuk peradaban bangsa Indonesia. 

Sejarah merupakan suara yang selamanya terdengar dari generasi ke 

generasi. Sejarah tidak hanya memperlihatkan makna kualitas moral 
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seperti kepahlawanan, pengorbanan diri, cinta kepada tanah air, dan 

keteguhan melaksanakan tugas dengan dihiasi sekumpulan contoh yang 

ditiru oleh siswa. Akan tetapi, sejarah juga memberikan gambaran 

tentang tindakan mulia dan gagasan-gagasan yang mulia (Kochhar, 

2008 : 59). 

Dari berbagai pemahaman diatas maka kita sebagai seorang yang 

terdidik dan mampu menggunakan akal kita untuk berfikir secara jernih 

maka kita sebagai generasi muda harus lebih menghargai pembelajaran 

sejarah mengingat pembelajaran sejarah ini memiliki kemampuan 

untuk mengetahui identitas dan jati diri bagi diri kita sendiri maupun 

identitas dari suatu bangsa. Maka dari itu peneliti mencoba menjelaskan 

bahwa pembelajaran sejarah mempunyai pengertian umum sebagai 

peristiwa masa lampau yang terjadi di suatu tempat tertentu, yang dapat 

diketahui sampai kini berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan yang 

dapat dipelajari dan dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. 

3. Kurikulum 2013 

a. Pengertian 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. 
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b. Konsep Dasar Kurikulum 2013 

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan pada tahun 2013 mengimplementasikan kurikulum 

baru sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya (KTSP) yang 

diberi nama Kurikulum 2013. Latar belakang lahirnya kurikulum 

2013 adalah sebagai berikut:  

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

tahun 2010-2014 diamanatkan penerapan metodologi 

pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan 

tetapi pendidikan menyeluruh yang memperhatikan 

kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap 

udaya bahasa Indonesia melalui penyesuaian sistem Ujian 

Akhir Nasional (UAN) pada tahun 2011 dan penyempurnaan 

kurikulum sekolah dasar dan menengah sebelum tahun 2011 

yang diterapkan 25% sekolah pada tahun 2012 dan 100% pada 

tahun 2014. 

2) Ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam kurikulum 

sebelumnya (KTSP 2016) yaitu: (1) Konten kurikulum yang 

masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata 

pelajaran dan materi yang luas dan tingkat kesukarannya 

melampaui tingkat perkembangan usia anak, (2) kurikulum 

belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan 

tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, (3) 
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kompetensi belum menggambarkan secara holitik domain 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan, (4) beberapa 

kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan belum dimasukkan secara eksplisit ke dalam 

kurikulum, (5) kurikulum belum peka dan tanggap terhadap 

perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional 

maupun global, (6) standar proses pembelajaran belum 

menggambarkan urutan pembelajran yang rinci, dan (7) 

standar penilaian belum mengarah pada penilaian berbasis 

kompetensi. 

c. Karakteristik Kurikulum 2013 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 69 Tahun 2013, tentang Kerangka Dasar dan struktur 

Kurikulum Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah 

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut: 

1) Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap 

spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama 

dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik 

2) Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan 

pengalaman belajar terencana dimana peserta didik 

menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan 

memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar 
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3) Mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan serta 

menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan 

masyarakat 

4) Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan 

berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

5) Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas 

yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata 

pelajaran 

6) Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi 

(organizing elements) kompetensi dasar, dimana semua 

kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan 

untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam 

kompetensi inti 

7) Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip 

akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya 

(enriced) antar matapelajaran  dan jenjang pendidikan 

(organizationi horizontal and vertical)   

Kurikulum 2013 berbasis kompetensi dapat dimaknai 

sebagai suatu konsep, kurikulum yang menekankan pada 

pengembangan kemampuan melakukan tugas-tugas dengan 

standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan 

oleh peserta didik, berupa penugasan terhadap seperangkat 

kompetensi tertentu. Kurikulum ini diarahkan untuk 
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mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, 

sikap dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam 

bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh 

tanggung jawab (Mulyasa, 2013: 68). 

d. Tujuan Kurikulum 2013 

Menurut Mulyasa (2013: 65) tujuan Kurikulum 2013 adalah 

untuk memfokuskan pada pembentukan potensi dan karakter 

peserta didik, berupa panduan pengetahuan, keterampilan, sikap 

yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud 

pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara 

kontekstual. 

 Kurikulum 2013 akan menghasilkan insan Indonesia yang 

produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, 

keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. Kurikulum 2013 

memungkinkan guru untuk menilai hasil peserta didik dalam 

proses pencapaian sasaran belajar yang mencerminkan penguasaan 

dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Oleh karena itu, 

peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi dan 

karakter yang dijadikan sebagai standar penilaian dalam 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran, sehingga peserta didik dapat 

mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah 

karakter dan kompetensi yang ada. 

e. Elemen Perubahan Kurikulum 2013 
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Perubahan kurikulum kembali terjadi pada tahun 2013, pada 

tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK/MA pemerintah menyebutnya 

sebagai pengembangan kurikulum bukan perubahan kurikulum. 

Istilah iini digunakan untuk menghindari dampak psikologis, dan 

bukan persoalan substansinya kenapa kurikulum itu mengalami 

perubahan. Perubahan kurikulum ini tentunya telah melalui proses 

yang semestinya seperti tahap perumusan masalah, tahap agenda 

setting, tahap formulasi kebijakan, tahap legitimasi kebijakan, 

tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan. 

Menurut Mulyasa (2013:77) pengembangan Kurikulum 

2013, pada tingkat nasional dilakukan penataan terhadap Standar 

Nasional Pendidikan (SPN), terutama pada standar kompetensi 

lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses, dan Standar penilaian, 

yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2013. 

4. Sikap Nasionalisme 

a. Pengertian Sikap 

Dalam arti sempit sikap adalah pandangan atau 

kecenderungan mental. Menurut Bruno (dalam Syah: 2014), sikap 

(attitude) adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk 

bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang 

tertentu. Dengan demikian pada prinsipnya sikap itu dapat kita 

anggap suatu kecenderungan siswa untuk bertindak dengan cara 



43 
 

 
 

tertentu. Dalam hal ini, perwujudan perilaku belajar siswa akan 

ditandai dengan munculnya kecenderungan-kecenderungan baru 

yang telah berubah (lebih maju dan lugas) terhadap suatu objek, 

tata nilai, peristiwa dan sebagainya. (Syah, 2014:118) 

Secara umum, pengertian sikap (attitude) adalah perasaan, 

pikiran, dan kecenderungan seseorang yang kurang lebih bersifat 

permanen mengenal aspek-aspek tertentu dalam 

lingkungannya. Komponen-komponen sikap adalah pengetahuan, 

perasaan dan kecenderungan untuk bertindak. Sikap juga dapat 

dipandang sebagai kecenderungan seseorang untuk berperilaku 

(predisposisi) (Soedjana, 2011;48). Pembentukan sikap 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengalaman 

pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh 

kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga 

agama serta pengaruh faktor emosional (Azwar, 2012:30-37). 

Johson & Johson (dalam Widoyoko, 2010) mengartikan 

sikap sebagai: “an attitude is a positive or negative reaction to a 

person, object, or idea”. Muhajir dalam (Widoyoko, 2010), 

mengatakan bahwa sikap merupakan kecenderungan afeksi suka 

tidak suka pada suatu objek sosial. Harvey dan Smith dalam 

(Widoyoko, 2010), mendefinisikan sikap sebagai kesiapan 

merespons secara konsisten dalam bentuk positif atau negatif 

terhadap objek atau situasi. Menurut Eagly & Chaiken dalam 
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(Widoyoko, 2010), sikap adalah “a psychological tendency that is 

expressed by evaluating a particular entity with some degree of 

favor or disfavor”. Keempat pendapat tersebut memiliki 

kesamaan. Yaitu bahwa sikap merupakan reaksi seseorang dalam 

menghadapi suatu objek. Objek sikap siswa di sekolah terutama 

adalah sikap siswa terhadap sekolah, terhadap mata pelajaran dan 

sikap siswa terhadap proses pembelajaran. 

Untuk menilai sikap seseorang terhadap objek tertentu dapat 

dilakukan dengan melihat respons yang teramati dalam 

mengahadapi objek yang bersangkutan. Respons seseorang dalam 

menghadapi suatu objek menurut Eagly & Chaiken dalam 

(Widoyoko, 2010) dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : cognitive 

responses, affective responses, dan behavioral responses. 

Cognitive responses berkaitan dengan apa yang diketahui orang 

tersebut tentang objek sikap. Affective responses berkaitan dengan 

perasaan atau emosi seseorang yang berkaitan dengan objek sikap. 

Behavioral responses berkaitan dengan tindakan yang muncul dari 

seseorang ketika mengahadapi objek sikap. Dengan kata lain, 

respons kognitif merupakan representasi apa yang diketahui, 

dipahami dan dipercayai oleh individu pemilik sikap. Respons 

afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. 

Respons tingkah laku (behavioral) merupakan kecenderungan 

berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh 
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seseorang. Mar’at dalam (Widoyoko, 2010), menggunakan ketiga 

istilah respons sikap dengan istilah kognisi, afeksi dan konasi. 

Berdasarkan berbagai batasan yang telah diapaparkan diatas 

dapat disimpulkan bahwa sikap adalah tendensi mental yang 

diwujudkan dalam bentuk pengetahuan atau pemahaman, perasaan 

dan tindakan atau tingkah laku ke arah positif maupun negatif 

terhadap suatu objek. Definisi tersebut memuat tiga komponen 

sikap, yaitu kognisi, afeksi dan konasi. Kognisi berkenaan dengan 

pengetahuan, pemahaman maupun keyakinan tentang objek, afeksi 

berkenaan dengan perasaan dalam menanggapi objek dan konasi 

berkenaan dengan kecenderungan berbuat atau bertingkah laku 

sehubungan dengan objek (Widoyoko, 2010: 114-115).  

Menurut Widoyoko (2010: 115) untuk menilai sikap 

seseorang terdapat beberapa bentuk skala sikap, antara lain: a) 

Skala Likert, b) Skala Thurstone, c) Skala Guttman, dan d) 

semantic differential. 

a) Skala Likert 

Prinsip skala Likert  adalah menentukan lokasi kedudukan 

seseorang dalam suatu kontinum sikap terhadap objek sikap, 

mulai dari sangat negatif sampai dengan sangat positif. 

Penentuan lokasi itu dilakukan dengan mengkuantifikasi 

pernyataan seseorang terhadap butir pernyataan yang 

disediakan. 
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b) Skala Thurstone 

Skala Thurstone merupakan skala mirip descriptive graphic 

rating scale karena merupakan suatu instrumen yang 

responsnya dengan memberi tanda tertentu pada suatu 

kontinum baris. Perbedaannya terletak pada jumlah skala. 

Pada descriptive graphic rating scale, skala terdiri dari 5 

tingkatan, sedangkan pada skala Thurstone jumlah skala yang 

digunakan berkisar antara 7 sampai 11. 

c) Skala Guttman 

Skala ini berupa sederetan pernyataan opini tentang sesuatu 

objek secara berurutan. Responden diminta untuk menyatakan 

pendapatnya tentang pernyataan itu (setuju atau tidak setuju). 

Bila ia setuju dengan pernyataan pada nomor urut tertentu, 

maka diasumsikan juga setuju dengan pernyataan sebelumnya 

dan tidak setuju dengan pernyataan sesudahnya. 

d) Semantic Differential 

Instrumen yang disusun oleh Osgood dan kawan-kawan ini 

mengukur konsep-konsep untuk tiga dimensi. Dimensi-

dimensi yang ada diukur dalam kategori: menyenangkan – 

membosankan, sulit – mudah, baik – tidak baik, kuat – lemah, 

berguna – tidak berguna, dan sebagainya. 
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5. Pengertian Nasionalisme 

Nasionalisme adalah suatu paham, yang berpendapat, bahwa 

kesetiaan tertinggi individu harus dikerahkan kepada negara-

kebangsaan. Perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat 

dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dengan 

penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah 

dengan kekuatan yang berbeda-beda. Akan tetapi baru pada akhir abad 

kedelapan belas masehi nasionalisme dalam arti kata modern menjadi 

suatu perasaan yang diakui secara umum. Dan nasionalisme ini semakin 

lama semakin kuat peranannya dalam membentuk semua segi 

kehidupan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi. 

(Kohn, 1955:11) 

Nasionalisme berasal dari kata latin, “nation” yang berarti lahir 

atau kelahiran. Dalam kehidupan berbangsa terdapat berbagai 

pengertian tentang nasionalisme. Ada yang memberikan arti sebagai 

kesadaran akan jati diri bangsa, ada pula yang mengartikannya sebagai 

suatu naluri introspeksi atau agresivitas. Pendekatan yang berbeda 

mengenai arti dan pemahaman mengenai konsep nasionalisme 

mengundang perdebatan di kalangan ahli ilmu sosial, hal tersebut 

terkait dengan pendekatan yang digunakan, ada yang menggunakan 

pendekatan politik dan ada pula yang menggunakan pendekatan 

budaya. Pabotinggi mengemukakan bahwa bangsa merupakan 

koletivitas politik egaliter-otosentris yang koterminus dengan wilayah 
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politiknya serta lahir dari atau dirujukkan bersama pada rangkaian 

serta aksiden sejarah yang sarat makna dengan proyeksi eksistensial 

tanpa batasan waktu ke masa depan. Menurutnya, nation berbeda 

dengan nasionalisme. Nation adalah koletivitas politik nyata dengan 

wilayah politik yang nyata juga. Berdasarkan kosepsi ini, bangsa 

Indonesia meliputi suatu wilayah dari Sabang hingga Merauke, suatu 

wilayah bekas jajahan Belanda. Sementara itu nasionalisme 

dipandang sebagai impian dari suatu kolektivitas politik. 

Sedangkan konsep bangsa menurut Anderson (2002) sangat 

berbeda dengan pendekatan politik, karena menurutnya konsep bangsa 

dalam pengertian budaya adalah  suatu komunitas politik terbayang (the 

imagined political community). Para anggota masyarakat yang 

mendiami suatu wilayah tidak bakal selalu saling tahu dan tak kenal 

sebagain anggota yang lain, tidak akan saling bertatap muka, tetapi 

mereka memiliki bayangan yang sama tentang “nation” mereka. 

Munculnya kesadaran menjadi bangsa berjalan melalui proses sejarah 

yang panjang (Wasino dalam Soegito, 2013:46). Begitu halnya dengan 

yang dikemukakan Utomo (1995) istilah nation atau bangsa dapat 

dikatakan sebagai suatu kata yang termasuk dalam kelompok kata-kata 

seperti ras, komunitas, orang, suku bangsa, clan, masyarakat, dan 

negara. Kata itu memiliki makna sosial yang berasal dari sesuatu yang 

abstrak. 
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Pada masa sekarang ini banyak budaya asing yang masuk di 

Indonesia. Budaya tersebut mengakibatkan pudarnya rasa integritas 

dalam diri pemuda untuk bersama menjaga kebudayaan bangsa. 

Menanggapi hal tersebut, maka pendidikan saat ini sangat dipusatkan 

pada penanaman nilai-nilai nasionalisme agar mereka memiliki rasa 

kebangsaan yang terus terjaga. Ketakutan terhadap ancaman integrasi 

nasional dapat berdampak pada bidang apapun. Salah satu penyebab 

ancaman disintegrasi nasional adalah kurangnya kontekstualisasi nilai 

perjuangan para pahlawan (Muljana, 2008:9). 

Tanpa adanya kesadaran sejarah, semangat nasionalisme tidak 

dapat ditumbuhkan (Kartodirdjo, 1993:53). Pada masa sekarang ini 

banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia, sehingga banyak 

generasi muda yang lebih menyukai budaya asing dari pada budayanya 

sendiri. Dengan semakin berkurangnya rasa nasionalisme terhadap 

tanah airnya sendiri terutama untuk para generasi muda ditakutkan akan 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Salah satu 

dampak yang mungkin akan terjadi adalah hilangnya semangat 

nasionalis untuk terus berjuang membela bangsanya sendiri. Bahkan 

dibeberapa khasus memberitahukan mengenai aset-aset penting negara 

yang dicuri atau hilang oleh bangsa asing. Itu semua disebabkan karena 

rasa ketidak pedulian kita untuk terus menjaga dan memelihara apa 

yang dipunyai oleh bangsa ini, akibat dari hilangnya rasa nasionalisme 

yang kita punya.  
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Maka dari itu, perlu adanya upaya penumbuhan sikap 

nasionalisme melalui revitalisasi nilai-nilai budaya. Secara etimologis, 

kebudayaan dapat diartikan sebagai cara, kebiasaan atau segala hasil 

daya upaya manusia mengolah akal budinya. Upaya itu dilakukan tidak 

secara individual melainkan dalam sebuah rangka komunitas besar, 

sebab tanpa komunitas kebudayaan tidak bisa dipelajari dan 

dimunculkan kehadirannya. Dengan cara apa pun kebudayaan itu 

didefinisikan pasti dapat dikaitkan dengan kegiatan dalam suatu 

komunitas, yang disebut etnik, kaum ataupun bangsa. Juga dengan cara 

apa pun diberi batasan pasti ia dikaitkan dengan upaya masyarakat atau 

individu untuk mengembangkan diri dan kepribadiannya. 

Pembinaan nasionalisme terhadap siswa sebagai generasi penerus 

bangsa dapat dilakukan dengan cara mengisi kemerdekaan dengan 

bersikap arif terhadap arus globalisasi dan mempersiapkan diri menjadi 

generasi yang unggul. Nilai-nilai nasionalisme dapat dikenalkan 

melalui pembelajaran sejarah. Pembelajaran diberikan sejak anak masih 

usia dini dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas secara 

berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soewarno 

dalam (Saifudin, 2018) bahwa pelajaran sejarah mempunyai arti 

penting yaitu : (1) sejarah dapat mengembangkan wawasan peserta 

didik tentang kehidupan masyarakat dan manusia masa lampau. (2) 

sejarah dapat berperan dalam pembinaan kepribadian peserta didik. (3) 
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sejarah dapat mendorong pengembangan cara berfikir peserta didik 

dalam rangka pengembangan kemampuan intelektualnya. 

Nasionalisme melahirkan sebuah kesadaran melalui anak-anak 

bangsa untuk menjadi bangsa yang benar-benar merdeka. Hal ini 

menunjukan bahwa untuk berdirinya suatu bangsa atau negara harus 

memiliki orang-orang yang cinta dan peduli terhadap bangsanya. Tanpa 

adanya orang-orang yang mengedepankan bangsa, suatu bangsa akan 

hancur oleh kepentingan-kepentingan individu. Maka dari itu 

diperlukan adanya pembelajaran mengenai nilai-nilai nasionalisme.  

Dengan demikian, (Aman, 2011) menjabarkan 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 pada 

budaya yang beraneka ragam, menghargai jasa para pahlawan dan 

mengutamakan kepentingan umum. Dengan merepresentasikan sikap 

nasionalisme siswa, maka perlu diketahui indikator pencapaian siswa 

dalam mengaktualisasikan pembelajaran sejarah. Maka dari penjelasan 

pendapat diatas tentang nasionalisme dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya nasionalisme menunjukkan suatu bangsa memiliki identitas dan 

jati diri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dengan kata lain bahwa 

setiap individu harus tunduk dan patuh pada sebuah negara serta setiap 

individu harus lebih memprioritaskan kepentingan negara 

dibandingkan dengan kepentingan setiap masing-masing individu. 
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B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikaji peneliti dapat 

disimpulkan beberapa hasil, hal tersebut dilakukan supaya tidak terjadi 

penelitian yang sama dan bukan merupakan plagiarisme. Penelitian yang 

pertama yaitu Skripsi oleh Evy Ariyanti tahun 2017 yang berjudul 

“Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Sejarah Berdasarkan Kurikulum 2013 

di Kelas X SMA Negeri 1 Kaliwungu Tahun Ajaran 2016/2017”, dengan 

metode yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian 

mengenai pelaksanaan evaluasi pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 

diantaranya pemahaman guru mengenai pelaksanaan evaluasi pembelajaran 

sejarah dengan menggunakan Kurikulum 2013 sudah baik, terbukti dengan 

guru dapat menjelaskan pengertian evaluasi dan guru melaksanakan kegiatan 

evaluasi yang berupa penilaian autentik, penilaian portofolio, penilaian unjuk 

kerja, aspek-aspek evaluasi, teknik dan instrumen evaluasi serta tujuan 

penilaian, guru juga sudah membuat instrumen-instrumen penilaian. 

Pengambilan nilai dalam aspek sikap dilaksanakan selama pembelajaran 

berlangsung, berupa pertanyaan-pertanyaan lisan saat pembelajaran 

berlangsung untuk mengetahui apakah siswa tersebut memahami materi yang 

telah diajarkan. Guru juga menghadapi kendala dalam melaksanakan evaluasi 

pembelajaran sejarah yaitu: (a) Kurang kerjasamanya antar guru, (b) tidak 

semua instrumen dalam pelaksanaan penilaian sejarah tercantum pada silabus 

dan RPP, (c) dalam kegiatan evaluasi, guru sejarah belum maksimal karena 

dalam melaksanakan evaluasi guru masih terkendala dalam penyusunan 
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aspek-aspek penilaian yang sangat mendetail dan banyak. Upaya untuk 

mengatasi kendala-kendala mengenai pelaksanaan evaluasi pembelajaran 

sejarah dari pihak guru berusaha melengkapi draf-draf penilaian dan rutin 

mengikuti perkumpulan MGMP, seminar dan pelatihan. Dalam penelitian ini 

terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, yaitu 

adanya pembahasan mengenai evaluasi dalam pembelajaran sejarah yang 

dilakukan, dan perbedaan pembahasan terdapat pada subjek penerapan 

evaluasi yang akan dikaji penulis merupakan evaluasi sikap nasionalisme, 

dimana pada penelitian ini tidak ada pembahasan mengenai penerapan 

evaluasi sikap nasionalisme. 

Penelitian yang kedua yaitu Skripsi oleh Fahmi Saifudin tahun 2018 

berjudul “Hambatan dalam Menumbuhkan Sikap Nasionalisme Siswa pada 

Pembelajaran Sejarah di SMA Walisongo Semarang Tahun Pelajaran 

2017/2018”, dengan metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Hasil penelitian ini dalam penerapan pembelajaran sejarah di SMA 

Walisongo Semarang pada proses pelaksanaannya pembelajaran sejarah 

berjalan kurang begitu baik, dimana pada saat peneliti melakukan observasi 

banyak ditemukan hambatan yang mempengaruhi proses pembelajaran 

sehingga tingkat keberhasilan pembelajaran sejarah dalam mencapai 

tujuannya masih jauh dari harapan. Hambatan-hambatan tersebut meliputi: 

kurangnya kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, perencanaan 

pembelajaran yang tidak sesuai dengan kondisi siswa, penerapan 

pembelajaran yang monoton, penilaian pembelajaran yang belum berjalan 
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secara optimal, minat siswa yang rendah terhadap pembelajaran sejarah, 

penerapan pembelajaran yang kurang menarik dari guru, terbatasnya sumber 

belajar dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji penulis adalah adanya 

pembahasan mengenai subjek nasionalisme dalam pembelajaran sejarah di 

sekolah, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dikaji penulis adalah tidak adanya pembahasan mengenai penerapan evaluasi 

sikap nasionalisme yang dilakukan guru pada siswa dalam pembelajaran 

sejarah. 

Penelitian yang ketiga ini merupakan Artikel dalam Jurnal Visipena 

Vol. 9 No. 2 (2018) oleh M. Rosi Siumaparri Djajas, Kurniawati, dan Umasih 

berjudul “Evaluasi Program Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran 

Sejarah di SMA Negeri Pandeglang”, dengan metode yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif dan kuantitatif (gabungan). Hasil dari penelitian ini 

evaluasi komponen context yang terdiri dari latar belakang program, kendala 

program, studi kelaikan berkaitan implementasi kurikulum 2013 mata 

pelajaran    sejarah    di    SMA    Negeri    1 Pandeglang dan 4 Pandeglang 

dapat disimpulkan    bahwa    SMA    Negeri    1 Pandeglang dan SMA 

Negeri 4 Pandeglang telah   memenuhi   sarat.   Hasil   evaluasi komponen 

context pelaksanaan evaluasi konteks program kurikulum 2013 mata 

pelajaran sejarah mendapatkan kategori sangat  baik. Secara keseluruhan hasil 

evaluasi komponen evaluasi proram implementasi Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Pandeglang dan di SMA Negeri  4  
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Pandeglang  menggunakan  CIPP yang  terdiri dari komponen context, input, 

proses, product menunjukan penilaian yang sangat baik, hanya unsur proses 

saja penilaiannya tidak sempurna, tapi masih dalam penilaian baik. Pada 

penelitian ini terdapat kesamaan subjek dengan penelitian yang akan dikaji 

oleh penulis yaitu adanya subjek evaluasi yang dilakukan dalam 

pembelajaran sejarah pada siswa SMA, dan perbedaan yang terdapat pada 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu tidak 

adanya pembahasan mengenai penerapan evaluasi sikap nasionalisme yang 

dilakukan dalam pembelajaran sejarah pada siswa SMA, dalam penelitian ini 

hanya mengkaji lebih dalam mengenai evaluasi dalam kurikulum 13 dan tidak 

ada pembahasan lebih mendalam mengenai evaluasi sikap nasionalisme. 

Penilaian keempat ini merupakan artikel dari Jurnal Paramita Vol. 22 

No. 2 (2012) oleh Umasih berjudul “Evaluasi Pembelajaran Sejarah Pada 

SMA Negeri di DKI Jakarta”, dengan model penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, guru SMA di DKI 

yang seluruhnya sudah menggunakan kurikulum KTSP, mereka menyusun 

soal tes untuk mengukur keberhasilan peserta didik mengacu pada 

kompetensi dan tujuan pembelajaran yang sudah dituliskan dalam RPP. 

Mereka memahami bahwa dalam menyusun penilaian harus mengacu pada 

standar kompetensi yang telah dipahami secara beragam, namun mereka 

sepakat bahwa penilaian harus bersifat mendidik dan dilakukan secara terus 

menerus. Jenis tes yang digunakanpun beragam, namun soal tes dalam bentuk 

pilihan ganda dan essay masih dominan. Umumnya guru membuat kisi-kisi 
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dahulu berdasarkan kompetensi yang dicapai oleh siswa, soal yang 

dikembangkanpun masih terbatas pada aspek kognitif dari tingkat rendah 

hingga analisis. Selain membuat soal ujian tulis, guru juga mengembangkan 

tes lisan serta memberi tugas-tugas seperti membuat kliping, membuat esai 

sejarah dan wawancara dengan tokoh (biografi tokoh) serta penilaian 

portofolio. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang 

akan dikaji oleh penulis yaitu pembahasan mengenai evaluasi pembelajaran 

sejarah yang dilakukan di SMA, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu tidak adanya pembahasan 

mendalam mengenai penerapan evaluasi sikap nasioanalisme dalam 

pembelajaran sejarah yang dilakukan oleh guru pada siswa di SMA. 

Penelitian kelima berikut merupakan artikel dari Jurnal 

Candrasangkala Vol. 3 No. 1 Tahun 2017 oleh Eva Dina Chairunisa dan 

Ahmad Zamhari berjudul “Penyusunan Modul Evaluasi Pembelajaran 

Sejarah Berbasis Authentic Assessment Portofolio”, dengan model penelitian 

yang digunakan adalah penelitian pengembangan atau development research. 

Hasil dari penelitian ini penyusunan modul evaluasi pembelajaran sejarah 

yang dimaksud ini berbasis penugasan portofolio. Materi yang disusun 

berdasarkan kurikulum KKNI dan penyesuaian kebutuhan penerapan 

kurikulum 2013. Dari hasil review pakar secara kualitatif, materi pada modul 

yang telah disusun sudah sangat baik dan dinilai mampu memenuhi 

kebutuhan bagi mahasiswa calon guru sejarah. Dari hasil pengujian skala 

kecil modul dinilai telah mampu memfasilitasi mahasiswa untuk belajar 
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secara mandiri dan lebih dekat dengan bidang ilmu responden sendiri, karena 

kebanyakan buku-buku tentang evaluasi pendidikan jarang membahas contoh 

contoh langsung dalam penilaian dengan tema pendidikan sejarah. Dalam 

penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh 

penulis, yaitu pembahasan mengenai evaluasi dalam pembelajaran sejarah, 

namun dalam penelitian lebih berfokus pada bahan portofolio yang 

dikembangkan oleh penelitinya, dan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah penerapan evaluasi sikap 

nasionalisme, dimana hal ini tidak dibahas lebih dalam pada penelitian ini.  

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan landasan teori yang 

dikemukakan maka dapat diambil suatu kerangka pemikiran melalui skema 

di bawah ini:  

  

Bagan 2.2 Kerangka Berpikir 

Afektif Psikomotor Kognitif 

Sikap 

Nasionalisme 

Pergerakan 

Nasional 

Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan 

RPP Silabus 

Materi Sejarah 
Penerapan Model 

Evaluasi 

Pembelajaran Sejarah 

Guru Siswa 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan 

model evaluasi sikap nasionalisme dalam pembelajaran sejarah pada siswa 

SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang dan SMA Negeri 12 Semarang tahun 

pelajaran 2019/2020, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut 

: 

1. Model-model evaluasi pembelajaran sejarah diterapkan oleh guru sejarah 

di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang dan SMA Negeri 12 Semarang 

dilakukan dengan memerhatikan dasar tiga aspek, yaitu pengetahuan 

(kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan sikap (afektif). Pada 

penilaian pengetahuan, guru melakukan evaluasi berdasarkan tingkat 

pemahaman pengetahuan siswa yang dilakukan dengan pelaksaan 

ulangan, sedangkan pada penilaian keterampilan, guru meminta siswa 

untuk dapat mengerjakan tugas yang menghasilkan suatu produk 

berdasarkan materi yang berkaitan dengan pembelajaran.
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2. Model-model evaluasi pembelajaran terkait sikap nasionalisme siswa 

diterapkan oleh guru sejarah SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang dan 

SMA 12 Semarang dengan menilai sikap siswa dengan melihat dari segi 

kerapian dan ketertiban atribut tata tertib sekolah, mulai dari tata 

berpakaian siswa, kelengkapan atribut, dan lainnya. Penilaian sikap 

khususnya berkaitan dengan sikap nasionalisme siswa, guru dapat 

melakukannya dengan beberapa cara, diantaranya; pertama guru 

memerhatikan sikap siswa ketika sedang dalam pelaksanaan upacara 

bendera secara bersama - sama di lapangan sekolah. Dalam pelaksanaan 

upacara guru dapat memerhatikan secara nyata dengan melihat secara 

langsung sikap dan tingkah laku anak selama upacara, pada saat baris-

berbaris ataupun ketika sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, 

guru dapat memerhatikan sikap siswa dalam menyanyikan lagu Indonesia 

Raya yang dibiasakan untuk dinyanyikan setiap pagi di sekolah sebelum 

kegiatan pembelajaran dimulai. Ketiga guru juga dapat menilai dengan 

melihat pemakaian badge bendera merah putih di bagian atas dada kiri 

seragam OSIS siswa, karena hal ini merupakan bagian dari tata tertib di 

sekolah, seperti yang dilakukan oleh guru di SMA Islam Sultan Agung 1 

Semarang. Keempat, penilaian dapat dilakukan dengan melihat sikap 

sederhana yang dilakukan siswa mulai dari hal terkecil seperti menjaga 

kebersihan kelas dan lingkungan. 

3. Penerapan evaluasi sikap nasionalisme dalam pembelajaran sejarah di 

SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang dilakukan pada saat pembelajaran 
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sejarah di dalam kelas dengan menceritakan kisah-kisah perjuangan para 

pahlawan terdahulu sehingga siswa dapat selalu mencontoh sifat-sifat 

pahlawan. Pembelajaran di kelas dengan menceritakan kisah-kisah 

pahlawan dapat diajarkan pada beberapa materi yang berkaitan secara 

langsung dengan nasionalisme. Contohnya pada kelas XI materi yang 

mengandung bahasan nasionalisme adalah KD 3.3 Menganalisis strategi 

perjuangan pada masa pergerakan nasional. Kemudian karena sekolah ini 

berbasis Islam, guru juga tidak lupa untuk memberikan nilai-nilai agama 

yang bertujuan supaya siswa selalu mengingat pada Tuhan dan tidak 

melanggar norma-norma yang berlaku dan harapannya supaya siswa dapat 

menjadi makhluk yang religius. Penerapan evaluasi sikap nasionalisme 

oleh guru sejarah tidak hanya diterapkan dalam pembelajaran sejarah, 

namun juga dalam kehidupan dan budaya di sekolah. 

Sedangkan penerapan model evaluasi sikap nasionalisme dalam 

pembelajaran sejarah di SMA Negeri 12 Semarang oleh guru sejarah  

dilakukan dengan mengaitkan kondisi di kehidupan sekitar siswa, 

contohnya adalah dengan membahas keterkaitan menyanyikan lagu 

Indonesia Raya setiap pagi di sekolah dengan pelajaran sejarah. Selain itu 

guru dapat mengajak siswa untuk menceritakan pengalaman mereka 

berkaitan dengan sikap nasionalisme, sehingga secara tidak sadar siswa 

dapat menyadari bahwa hal-hal sederhana yang telah mereka lakukan 

termasuk dalam sikap-sikap nasionalisme. 
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Dalam materi pembelajaran sejarah yang dapat dikaitkan dengan 

nasionalisme diantaranya adalah Kelas XI  pada KD 3.3 Menganalisis 

strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional, 3.5 Menganalisis 

peran tokoh-tokohnasional dan daerah dalam memperjuangkan 

kemerdekaan Indonesia, 3.6 Menganalisis peristiwa dan tokoh-tokoh di 

sekitar proklamasi, dan KD lain yang berhubungan dengan nasionalisme. 

Terkait materi pembelajaran tersebut penerapan evaluasi atau penilaian 

akan mengikuti itu. Secara umum penilaian itu  ada 3, kemudian dalam 

indikatornya diturunkan pada kata kuncinya, atau pada definisi 

operasionalnya. Sedangkan terkait praktek dalam kehidupan sehari-hari, 

bisa dilakukan penilaian dengan melihat sikap siswa menerapkan budaya 

di sekolah, seperti pada saat pelaksanaan upacara bendera, menghormati 

bendera merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 

kecintaan pada paham paham nasional dan lain sebagainya yang 

berhubungan dengan nasionalisme, selain itu pula juga berkaitan dengan 

sikap sederhana bagi siswa, mulai dari hal terkecil seperti menjaga 

kebersihan kelas dan lingkungan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang dilakukan oleh peneliti, 

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

a. Bagi guru sejarah 

Guru sejarah harus selalu berusaha untuk menanamkan dan 

menerapkan nilai-nilai nasionalisme kepada diri siswa dan terus 
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tingkatkan usaha dalam membentuk karakter siswa berjiwa 

nasionalis melalui pembelajaran sejarah yang diterapkan, karena 

peran guru sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kembali sikap 

nasionalisme yang saat ini mulai memudar dalam diri siswa. 

b. Bagi siswa 

Siswa harus lebih giat dalam belajar dan harus sadar dan memahami 

nilai-nilai nasionalisme secara mandiri yang kemudian dapat selalu 

mengamalkan dan menerapkan sikap-sikap nasionalisme 

dimanapun berada dan di masa yang akan datang, karena kekuatan 

bangsa dan negara terletak pada pemahaman nasionalisme 

warganya, dan kesadaran akan nasionalisme harus sudah ada sejak 

dini, terlebih lagi di era globalisasi sekarang ini terdapat banyak 

budaya dan paham-paham lain yang masuk secara bebas, dan perlu 

bagi generasi muda terlebih siswa untuk dapat menyaring segala hal 

tersebut, dan tetap memegang teguh nilai nasionalisme. 

c. Bagi sekolah 

Sekolah dimana banyak aspek yang ada didalamnya termasuk 

kepala sekolah, waka, guru, karyawan, dan seluruh elemen warga 

sekolah diharapkan untuk terus bekerja sama dalam upaya 

menumbuhkan dan menerapkan sikap nasionalisme dalam 

lingkungan sekolah dengan terus menjunjung tinggi nilai 

nasionalisme sehingga akan memberikan teladan yang baik pada 

siswa. Kemudian kebijakan dalam melakukan pembiasan pada siswa 
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berkaitan dengan karakter dan sikap siswa terus perbaiki dan 

kembangkan sehingga akan menciptakan karakter disiplin dan dapat 

meningkatkan sikap nasionalisme siswa. 
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