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SARI 
 
Yusup, Firman. 2011. Penanaman Nilai-nilai Nasionalisme dalam Lingkup 
Kehidupan Sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Desa Jekulo 
Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Skripsi. Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I : Drs. Makmuri dan pembimbing II : Dra.S.Sri Rejeki, M.Pd.  
 
 
Kata Kunci : nasionalisme, nilai-nilai nasionalisme, dan pondok pesantren 
 
 Nasionalisme merupakan suatu konsep yang meletakan kesetiaan tertinggi 
seseorang kepada suatu negara atau dapat pula diartikan bahwa nasionalisme 
adalah kesadaran akan ketidaksamaan asasi antara penjajah dan si terjajah. Nilai-
nilai nasionalisme di Indonesia pada dasarnya merupakan perspektif dari nilai-
nilai Pancasila. Penanaman nilai-nilai nasionalisme bersifat menyeluruh bagi 
semua kalangan masyarakat termasuk instansi-instansi atau lembaga-lembaga 
yang termasuk di dalamnya. Salah satu lembaga pendidikan nonformal di 
Indonesia yang diakui eksistensinya oleh pemerintah adalah pondok pesantren. 
Menurut hasil pengamatan langsung di lapangan dan wawancara yang dilakukan 
oleh peneliti, dapat diketahui bahwa pola pendidikan di Pondok Pesantren Darul 
Falah Jekulo Kudus menekankan pada keberhasilan pengajaran ilmu agama, 
sedangkan ilmu-ilmu yang lain dianggap sebagai pelengkap saja padahal semua 
orang tahu bahwa nasionalisme itu bersifat menyeluruh. Menyeluruh yang 
dimaksudkan dalam hal ini yaitu tidak terbatas pada satu cabang ilmu saja, akan 
tetapi harus merata di seluruh cabang ilmu pendidikan. 
 Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pemaknaan 
penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di 
Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, (2) apa saja faktor penentu dalam 
penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di 
Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, dan (3) apa saja kendala yang 
dihadapi dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan 
sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme, 
untuk mengetahui faktor penentu dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme, dan 
untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penanaman nilai-nilai 
nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesanteren Darul 
Falah Jekulo Kudus. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang divariasikan 
dengan pendekatan deskriptif. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini, peneliti 
akan menggambarkan dan menganalisis setiap individu dalam kehidupan dan 
pemikirannya. Sumber data penelitian meliputi data primer dan sekunder. Data 
primer didapatkan dari pengamatan dan wawancara dengan informan. Data 
sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil-hasil dokumentasi dari peneliti 
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dalam mendukung analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa 
hasil pengamatan, data hasil wawancara dengan para informan, yang selanjutnya 
diperkuat dengan bukti dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui 
empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
pengambilan simpulan atau verifikasi. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemaknaan penanaman nilai-nilai 
nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul 
Falah Jekulo Kudus dibuktikan melalui kegiatan-kegiatan seperti Pengajian Kitab 
Bandongan, Bahtsul Masa’il, kerja bakti bersama, kegiatan perkoperasian, diskusi 
bersama, konsultasi, dan kegiatan latihan pramuka yang diikuti oleh kelompok 
santri putra. Faktor penentu dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam 
lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 
antara lain peran pengajar sebagai motivator dan fasilitator, motivasi dari dalam 
diri santri untuk mempelajari nasionalisme, interaksi dengan lingkungan 
masyarakat, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Kendala yang dihadapi  
dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di 
Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus meliputi peran pengajar sebagai 
motivator dan fasilitator belum terlaksana secara maksimal, kurangnya motivasi 
belajar dari santri, kurangnya interaksi dengan masyarakat di sekitar pondok, dan 
terbatasnya sarana dan prasarana. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran kepada 
seluruh warga pondok pesantren agar senantiasa membiasakan dan menjalankan 
kegiatan-kegiatan yang mewujudkan nilai-nilai nasionalisme, serta selalu 
memperdalam pengetahuan tentang nasionalisme dengan segala seluk beluknya, 
agar lebih mudah dalam memaknai penanaman nilai-nilai nasionalisme. Terakhir, 
ditujukan bagi peneliti agar melakukan penelitian lanjut pada aspek yang berbeda 
untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut fenomena historis, negara Indonesia merupakan salah satu negara 

bekas jajahan. Kedatangan para penjajah di tanah air Indonesia pada dasarnya 

memiliki tujuan tertentu yang tentunya menguntungkan bagi kemajuan negara 

penjajah saja tanpa memikirkan akibat bagi negara jajahannya, akan tetapi melalui 

perjuangan panjang dan kerja sama yang baik pada akhirnya bangsa Indonesia 

berhasil memperoleh kemerdekaannya. Belajar dari pengalaman sejarah untuk 

merebut suatu kemerdekaan dibutuhkan rasa nasionalisme dari tiap-tiap bangsa, 

rasa nasionalisme tidaklah milik satu bangsa saja melainkan rasa nasionalisme itu 

adalah milik semua bangsa, maka dari itu rasa nasionalisme tidak hanya untuk 

masa dulu akan tetapi untuk masa sekarang ini, rasa nasionalisme itu harus tetap 

dijaga dan dilestarikan oleh tiap-tiap bangsa.  

Bagi bangsa Indonesia, nasionalisme merupakan suatu hal yang mendasar, 

sebab nasionalisme telah membimbing dan mengantar bangsa Indonesia dalam 

mengarungi hidup dan kehidupannya. Maka dari itu untuk membawa bangsa 

Indonesia kearah kehidupan yang lebih maju dan lebih modern sesuai dengan 

komitmen bangsa dibutuhkan suatu wawasan kebangsaan dari tiap-tiap bangsa 

Indonesia itu sendiri.  

Adapun wawasan kebangsaan yang dianut bangsa Indonesia adalah 
wawasan kebangsaan yang belandaskan Pancasila yaitu wawasan kebangsaan 
yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan oleh karenanya memiliki 
landassan moral, etik dan spiritual, serta berkeinginan untuk membangun masa 



 

 

2

kini dan masa depan bangsa yang sejahtera luhir dan batin, material, dan spiritual, 
di dunia dan akhirat (Yudohusodo 1996:13).  

 
Melihat kenyataan yang ada pada saat ini, pengamalan terhadap nilai-nilai 

nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini dirasakan mulai memudar. 

Untuk memperkuat asumsi tersebut, berikut ini akan dipaparkan beberapa contoh 

kasus tentang lunturnya nilai-nilai nasionalisme di tingkat nasional, khususnya 

yang terjadi di Kabupaten Kudus sendiri.  

KUDUS - Karena kesal sering melihat tamu berkunjung sampai larut 
malam, ratusan warga Desa Sidoreksa, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, baru-baru 
ini nyaris menghakimi seseorang yang sering bertandang ke wilayah tersebut 
(file:///E:/wiyanto/MURIA.html, diunduh pada tanggal 10 Agustus 2011 Pukul 
10.00 WIB). 

 
KUDUS - Sejumlah warga meminta Hotel Mulia Wisata (MW) di Jl 

Lingkar Gulang, Kudus ditutup. Permintaan itu disampaikan menyusul 
terjaringnya tiga pasangan tidak sah (bukan suami istri di dalam kamar Hotel 
MW) dalam razia yang dilakukan aparat Polres Kudus, Sabtu (22/10) sekitar 
10.00 (file:///E:/wiyanto/MURIA.html, diunduh pada tanggal 10 Agustus 2011 
Pukul 10.00 WIB). 
 

Melihat kedua contoh kasus di atas tentang lunturnya nilai-nilai 

nasionalisme yang terjadi di Kota Kudus, sudah cukup membuktikan bahwa nilai-

nilai nasionalisme saat ini memang dirasakan mulai luntur. Adapun contoh lain 

yang juga membuktikan hal serupa yang terjadi. Untuk lebih jelasnya, akan 

dipaparkan dalam contoh kassus seperti di bawah ini. 

Jemaat Gereja Metodis Indonesia (GMI), Dusun Krangkeng, 
Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Dalam surat bernomor 642.I/383 
disebutkan antara lain adalah penolakan pengurus rencana pembangunan 
GMI. Salah satu alasannya adalah Dusun Krangkeng sendiri sudah ada dua 
Gereja yakni GKJTU dan Gereja Isa Almasih (GIA). Poin berikutnya yang 
dirasakan sangat membuat GMI terpojok adalah pernyataan Forum Umat 
Islam (FUI) Dusun Krangkeng. Disitu disebutkan kalau FUI sebenarnya tidak 
membenci agama yang lain, tetapi sejak Metodis datang membuat masyarakat 
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tidak nyaman, ada konflik dan sebagian umat Islam pecah, serta menolak 
bentuk bangunan yang menggunakan nama GMI di Dusun Krangkeng Desa 
Batur. ( http://www.wahidinstitute.org , diunduh pada tanggal 10 Agustus 
2011 Pukul 10.00 WIB). 

Surabaya, Kompas - Kepolisian Resor Bojonegoro menetapkan dan 
menahan sedikitnya empat tersangka yang berasal dari anggota perguruan 
pencak silat Setia Hati Terate. Dari penyidikan, keempatnya diketahui sengaja 
mengeroyok hingga menewaskan seorang korban mereka."Hingga Senin dini 
hari, kami menginterogasi sebanyak 18 anggota SHT (Setia Hati Terate). 
Namun dari penyidikan, hanya empat orang yang terbukti mengeroyok 
dengan menggunakan senjata tajam," kata Kepala Kepolisian Resor (Polres) 
Bojonegoro Ajun Komisaris Besar Agus S Hidayat, Senin (15/9) 
(http://regional.kompas.com/read/2008/09/16/14322358/Polisi.Menahan.Em
pat.Tersangka diunduh pada tanggal 11 Agustus 2011, Pukul 12.15 WIB). 

Berdasarkan beberapa contoh di atas, telah cukup membuktikan bahwa 

nilai-nilai nasionalisme saat ini mulai luntur. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor diantaranya, masih minimnya pemahaman masyarakat Indonesia tentang 

nasionalisme, adanya budaya asing yang masuk di Indonesia yang telah 

mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia, serta kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang semakin berkembang pesat.  

Fenomena masuknya unsur budaya asing ke Indonesia pada dasarnya 

cukup mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia sendiri. Pada dasarnya 

fenomena seperti ini bukanlah suatu masalah yang besar bagi bangsa Indonesia. 

Sejak awal negara Indonesia tidak pernah menolak masuknya unsur budaya asing 

yang masuk ke dalam negeri. Hanya saja dalam hal ini ditegaskan bahwa 

Indonesia tidak melarang masuknya unsur budaya asing selama unsur-unsur 

budaya asing tersebut tidak merusak atau melunturkan semangat nasionalisme 
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bangsanya, tetapi unsur budaya tersebut hendaknya bersifat memperkaya 

kebudayaan Indonesia.  

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai nasionalisme secara 

umum berpengaruh juga terhadap pola perilaku masyarakat. Nilai-nilai 

nasionalisme pada dasarnya bersumber pada nilai-nilai Pancasila, atau dengan 

kata lain dapat dikatakan bahwa nilai-nilai nasionalisme merupakan perspektif 

dari nilai-nilai Pancasila. Dalam praktiknya pola perilaku masyarakat Indonesia 

masih belum mencerminkan nilai-nilai nasionalisme seperti yang diharapkan. 

Kenyataan ini bertolak belakang dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang 

tercantum dalam UUD 1945 dan tercermin dalm butir-butir pengamalan 

Pancasila.  

Berdasarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, maka untuk mengisi dan 

meneruskan kemerdekaan saat ini, sangat diperlukan jiwa-jiwa nasionalisme yang 

tinggi dari tiap-tiap warga negara. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, 

diperlukan usaha yang keras dan serius, dan untuk mewujudkannya tidaklah harus 

selalu tampak di mata orang lain, akan tetapi bisa dimulai dari hal-hal yang paling 

sederhana sampai pada hal-hal yang kompleks. Contoh sederhana penerapan 

nasionalisme dalam dunia pendidikan antara lain: (1) keikutsertaan para peserta 

didik dalam mengikuti upacara bendera, (2) kesadararan para peserta didik pada 
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saat penghormatan bendera, dan (3) kesadaran para peserta didik dalam mematuhi 

aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku.  

Nilai-nilai nasionalisme selalu dikaitkan dengan dunia pendidikan, karena 

untuk memaknai penanaman nilai-nilai tersebut diperlukan suatu upaya dari 

masyarakat Indonesia sendiri untuk berperilaku yang mengarah pada nilai-nilai 

Pancasila. Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai tersebut, maka dalam dunia 

pendidikan, baik formal maupun nonformal harus mengajarkannya. Ki Hajar 

Dewantara (dalam Munib 2007: 31), mengatakan bahwa pendidikan umumnya 

berarti daya upaya untuk menumbuhkan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), 

pikiran (intelektual) dan tubuh anak. Mengacu pada pengertian pendidikan yang 

telah disampaikan Ki Hajar Dewantara, maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi 

yang ada pada diri, baik itu potensi jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-

nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaannya. Bukan hanya sekadar 

menumbuhkembangkan, tapi juga mewariskannya terhadap generasi di bawahnya. 

 Nilai-nilai nasionalisme pada dasarnya harus dijaga dan dilestarikan oleh 

semua kalangan, semua pihak, dan menyeluruh di semua cabang ilmu. Salah satu 

yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah lembaga pendidikan pondok 

pesantren. Eksistensi pondok pesantren dalam dunia pendidikan diakui oleh 
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pemerintah. Pondok pesantren merupakan pranata pendidikan tradisional yang 

dipimpin oleh kyai atau ulama. Di pondok pesantren inilah para santri dihadapkan 

dengan berbagai cabang ilmu agama yang bersumber dari Al Qur’an dan Al 

Hadist. Pemahaman dan penghafalan terhadap Alquran dan hadis merupakan 

syarat mutlak bagi para santri (Hasbullah 2001:25). 

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidkan di Indonesia, 

yang bersifat nonformal. Pendidikan nonformal yang dimaksudkan di sini adalah 

suatu pola pendidikan yang berstruktur, berprogram, dan berlangsung di luar 

sekolahan, yang secara umum bertujuan untuk membentuk manusia yang 

memiliki karakter yang kuat, berbudi pekerti yang luhur, dan senantiasa 

berperilaku positif. Oleh karena itu, diharapkan penanamaan nilai-nilai 

nasionalisme dapat dilakukan dan diterapkan secara maksimal dalam setiap 

kegiatan di pondok pesantren. 

Pesantren sebagai komunitas dan sebagai lembaga pendidikan yang besar 

jumlahnya dan luas penyebarannya di berbagai pelosok tanah air dan telah banyak 

memberikan saham dalam pembentukan manusia Indonesia yang bermoral dan 

religius (Ahmad 2005:191). Pendidikan yang demikian juga telah diajarkan pada 

Pondok Pesantern Darul Falah, Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten 
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Kudus. Pola pendidikan yang ada di pondok pesantren Darul Falah diterapkan 

berdasarkan realita kehidupan masyarakat,  

Sesuai dengan hasil pengamatan langsung di lapangan dan hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwa pola 

pendidikan di Pondok Pesantren Darul Falah menekankan pada keberhasilan 

pengajaran ilmu agama sedangkan ilmu-ilmu yang lain bisa dikatakan hanya 

dianggap sebagai pelengkap saja, padahal sebelumnya telah dijelaskan bahwa 

penanaman nilai-nilai nasionalisme itu mencakup semua kalangan, semua pihak, 

dan menyeluruh di semua cabang ilmu. Menurut kenyataan yang ada, secara 

umum di pondok pesantren pendalaman terhadap ilmu agama dijadikan dasar 

sekaligus prioritas utama, ini semua dikarenakan ilmu pengetahuan yang sifatnya 

umum seperti nasionalisme dan mata pelajaran lainnya dapat dipelajari di sekolah 

umum. Meskipun demikian masalah seperti ini tidak dapat dibiarkan terus 

berkelanjutan, karena hal itu akan membawa dampak yang kurang baik bagi 

kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Untuk mempertahankan dan 

mengisi kemerdekaan yang telah kita rasakan sampai saat ini, diperlukan bekal 

ilmu agama atau religiusitas yang tinggi serta harus disertai bekal ilmu 

pengetahuan umum lainnya, seperti nasionalisme.  
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Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti beranggapan bahwa 

penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari 

dirasakan masih perlu untuk diperkuat lagi eksistensinya khususnya di Pondok 

Pesantren Darul Falah agar perilaku para santri di Pondok Pesantren Darul Falah 

dapat mengamalkan nilai-nilai nasionalisme, selain itu juga agar jati diri bangsa 

Indonesia yang ada dari dulu, dapat tertanam dengan baik pada diri setiap 

santrinya.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup 

kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Desa Jekulo, 

Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus? 

2. Apa saja faktor-faktor yang berperan dalam penanaman nilai-nilai 

nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren 

Darul Falah Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme 

dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah 

Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut. 
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1. Untuk mengetahui pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam 

lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Desa 

Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam penanaman nilai-

nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok 

Pesanteren Darul Falah Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten 

Kudus. 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penanaman nilai-nilai 

nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesanteren 

Darul Falah Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut. 

1. Bagi Santri 

Dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada santri tentang nilai-

nilai nasionalisme. 

2. Bagi Pondok Pesantren 

Dapat memberikan masukan kepada pondok pesantren Darul Falah dalam 

kegiatan pembelajaran. 

 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai pengetahuan dan pengalaman, sekaligus untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas tentang penanaman nilai-nilai nasonalisme di 

pondok pesantren Darul Falah. 
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4. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan pengetahuan mengenai penanaman nilai-nilai 

nasionalisme di masyarakat pada umumnya dan di pondok pesantren 

Darul Falah pada khusunya. 

E. Batasan Istilah 

1. Nasionalisme 

  Menurut Kedourie, nasionalisme adalah doktrin yang berpotensi 

untuk memberikan satu kriteria dalam menentukan unit penduduk yang 

ingin menikmati satu pemerintahan eksklusif bagi dirinya, untuk 

melegitimasi pelaksanaan kekuasaan dalam negara dan untuk memberikan 

hak mengorganisasikan suatu masyarakat negara (Susiatik 2007:15). 

2. Pondok Pesantren 

  Pondok pesantren merupakan pranata pendidikan tradisional yang 

dipimpin oleh seorang kyai atau ulama. Di pondok pesantren inilah para 

santri dihadapkan dengan berbagai cabang ilmu agama yang bersumber 

dari kitab-kitab kuning (Hasbullah 2001:25). 

3. Nilai 

Nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam 

menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternatif (Kuperman, 

1983, dalam Mulyana, 2004:9). Definisi ini memiliki tekanan utama pada 

norma sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia. 

Definisi ini lebih mencerminkan pandangan sosiolog. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi 

yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

sistematika sebagai berikut. 

Bab I pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama yang 

mengantarkan pembaca untuk mengetahui topik penelitian, alasan dan pentingnya 

penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Landasan Teori. Landasan teori adalah teori yang digunakan untuk 

membangun kerangka kerja penelitian. Bab ini berisi teori-teori tentang penelitian 

terdahulu yang relevan. Bab ini diakhiri kerangka berpikir. 

Bab III metode penelitian. Metode penelitian merupakan hal yang 

berkaitan dengan desain penelitian dan alasannya, meliputi metode pengumpulan 

data, validitas dan reliabilitas serta metode analisis data. 

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini diuraikan tentang 

hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.  

Bab V penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran yang bermanfaat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Landasan Teoretis 

Dalam landasan teoretis ini yang akan diuraikan adalah sebagai berikut. 

1. Nilai, Nasionalisme, dan Bangsa 

2. Pondok Pesantren 

3. Implementasi Penanaman Nilai-nilai Nasionalisme dalam Lingkup 

Kehidupan Sehari-hari 

Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan secara rinci seperti di bawah ini. 

1. Nilai, Nasionalisme, Bangsa, dan Negara 

a. Nilai 

Nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas 

dasar pilihannya. Nilai terjadi dalam wilayah psikologis yang disebut 

dengan keyakinan. Seperti ahli psikologi pada umumnya, keyakinan 

ditempatkan sebagai wilayah psikologis yang lebih tinggi dari wilayah 

lainnya seperti hasrat, motif, sikap, keinginan, dan kebutuhan (Allport 

1964, dalam Mulyana 2004:9).   

Pada dasarnya definisi umum tentang nilai banyak diungkapkan 

oleh para ahli. Bukan hanya Allport saja, akan tetapi beberapa ahli 

juga turut mendefinisikan tentang nilai. Nilai adalah patokan normatif 

yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara 

cara-cara tindakan alternatif (Kuperman 1983, dalam Mulyana 
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2004:9). Definisi ini memiliki tekanan utama pada norma sebagai 

faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia. Definisi ini 

lebih mencerminkan pandangan sosiolog. 

Definisi tentang nilai yang diungkapkan oleh Allport dan 

Kuperman seperti di atas, pada dasarnya hampir sama. Perbedaan 

pendapat dari kedua ahli tersebut terletak pada cara pandang mereka. 

Allport cenderung mendefinisikan nilai menurut pandangan psikologi, 

sedangkan Kuperman mendefinisikan nilai dari pandangan sosiolog. 

Apabila kita mengamati pendapat keduanya, pada dasarnya mereka 

memberikan kesimpulan yang sama bahwa nilai akan selalu berkaitan 

dengan keyakinan, patokan, perilaku atau tindakan, dan pilihan 

seseorang. 

Manusia secara sadar maupun tidak, manusia telah melakukan 

penilaian dalam melakukan hubungannya dengan antar manusia, baik 

antar sesamanya maupun dengan lingkungan alam sekitarnya. Perlu 

kita ketahui bahwa memahami pengertian nilai itu membantu kita 

dalam memahami penilaian itu sendiri. Pada bagian awal telah 

dijelaskan definisi nilai menurut Allport dan Kuperman. Untuk 

selanjutnya, akan dipaparkan pula mengenai definisi nilai menurut 

Daroeso dan Hans Jonas. Untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan 

seperti berikut ini.  
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Daroeso (1986:20) menarik kesimpulan sebagai berikut. 

      Nilai adalah suatu penghargaan atau kualitas terhadap suatu atau 
hal, yang dapat dasar penentu tingkah laku seseorang, karena sesuatu 
atau hal itu menyenangkan (pleasant), mamuaskan (satifing), manarik 
(interest), berguna (useful), menguntungkan (profitable), atau 
merupakan sistem keyakinan (belief). 

 
Melihat definisi nilai yang diungkapkan oleh Daroeso seperti 

di atas, kita dapat memahami bahwa ia mendefinisikan nilai itu 

sebagai suatu bentuk penghargaan. Penghargaan yang dimaksudkan 

dalam hal ini berupa penghargaan terhadap suatu hal yang dipandang 

dapat mempengaruhi dan mennetukan tingkah laku seseorang. Dalam 

hal ini ditegaskan pula bahwa hal-hal yang dimaksud adalah segala 

sesuatu yang merupakan suatu sistem keyakinan. 

Perbedaan definisi tentang nilai kembali diungkapkan oleh 

Hans Jonas. Meskipun terkesan singkat, namun pendapatnya bisa 

dikatakan mencakup keseluruhan. Hans Jonas (Bertens 1999, dalam 

Mulyana 2004: 9-10) menyatakan bahwa nilai adalah sesuatu sesuatu 

yang ditunjukkan dengan kata “ya”. Definisi ini merupakan definisi 

yang memiliki kerangka lebih umum dan luas. Kata “ya” dapat 

mencakup nilai keyakinan individu secara psikologis mauppun nilai 

patokan normatif secara sosiologis. 

Dari pengertian nilai menurut beberapa ahli (Allport, 

Kuperman, Daroeso, dan Hans Jonas) yang telah dipaparkan oleh 

penulis di atas maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya keempat 

ahli memiliki pendapat yang hampir sama. Kesimpulannya, nilai 
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adalah ukuran atau pedoman pebuatan mausia yang diungkapkan 

dalam bentuk norma yang mengatur tingkah laku manusia itu sendiri. 

Selain itu nilai merupakan suatu yang abstrak dalam hal ini nilai tidak 

dapat ditangkap dengan pancaindra secara langsung melainkan nilai 

ini dapat dirasakan dan dipikirkan karena nilai disini berupa ide-ide 

yang berasal dari manusia. 

Kajian lain yang berkaitan dengan nilai adalah mengenai 

ragam jenis nilai. Ada banyak ragam jenis nilai yang satu sama lain 

tidak sama artinya, seperti yang telah dikemukakan oleh Spanger 

(dalam Mulyana 2004:33) megelompokkan enam nilai, yaitu nilai 

teoretik, nilai ekonomis, nilai estetik, nilai sosial, nilai politik, dan 

nilai agama.  

Bagi aliran subjektivisme, adanya nilai tergantung pada subjek 

yang menilai. Benda itu bernilai karena subjek memiliki selera, minat, 

keinginan terhadap objek tersebut sehingga objek tersebut 

mengandung nilai. Sebaliknya, aliran objektivisme menyatakan 

bahwa, adanya nilai tidak tergantung pada subjek yang menilai tetapi 

terletak pada objek itu sendiri. Tanpa ada subjek yang menilai, objek 

tersebut sudah bernilai. Nilai mempunyai tingkatan tertentu, dan 

sesuai dengan tingkatan itu ada yang disebut sebagai nilai dasar (nilai 

fundamental), nilai instrumental, dan nilai praksis (Soegito 2007: 72). 
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Menurut Prof. Dr. Notonegoro, nilai dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu: 

1) Nilai Material 
Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur 
manusia. 

2) Nilai Vital 
Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia 
untuk dapat mengadakan aktivitas. 

3) Nilai Kerohanian 
Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi 
jiwa atau rohani manusia. Nilai kerohanian dapat dibagi 
lagi menjadi empat macam, yaitu: 
a) Nilai kebenaran/kenyataan yang bersumber dari unsur 

akal manusia; 
b) Nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa 

manusia; 
c) Nilai moral/kebaikan yang berunsur dari 

kehendak/kemauan; 
d) Nilai religius, yaitu nilai Ketuhanan, kerohanian yang 

tinggi dan mutlak yang bersumber dari keyakian atau 
kepercayaan manusia 
(http://rani1991.wordpress.com/2011/04/04/b-macam-
macam-nilai-menurut-prof-notonegoro-dan-menurut-
waber-g-everret/). 
 

Manusia sebagai pendukung nilai-nilai dengan penuh 

kesadarannya memberikan penilaian secara langsung terhadap suatu 

perbuatan yang dikatakan baik maupun buruk. Untuk itu agar dapat 

menilai suatu perbuatan itu dikatakan suatu hal yang baik maupun hal 

yang buruk manusia perlu mengetahui perbuatan baik dan buruk 

terlebih dahulu.  

Sama dengan halnya di sini untuk mengetahui suatu hal 

mengenai nilai-nilai nasionalisme, terlebih dahulu hendaknya kita 

terlebih dahulu memahami mengenai yang dimaksud dengan 
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nasionalisme itu sendiri. Maka dari itu pada pokok bahasan berikutnya 

penulis akan memaparkan mengenai beberapa pengertian 

nasionalisme yang seyogyanya dapat membantu mempermudah dalam 

memahami sebuah nasionalisme. 

b. Nasionalisme 

Nasionalisme barasal dari kata Latin “nation” yang berarti 

“lahir” atau “kelahiraan”. 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. 

Nasionalisme bangsa Indonesia memiliki sikap yang sangat 
positif, yaitu mendorong terwujudnya negara Republik Indonesia yang 
bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di samping itu juga bertujuan 
untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial (Suprayogi 1992:5). 

 
Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bahwa nasionalisme 

bangsa Indonesia bukanlah nasionalisme yang berkonotasi sempit, dan 

bukan pula nasionalisme yang menginginkan pengisolasian diri dari 

pergaulan dunia. 

Bertolak belakang dari pengertian nasionalisme bangsa 

Indonesia, konsep nasionalisme di Eropa Barat justru berkonotasi 

sempit, sebab intinya adalah “penentuan nasib sendiri”. 
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Sejarah bangsa kita membuktikan bahwa kemerdekaan 

merupakan hasil perjuangan bangsa yang didorong oleh nasionalisme 

atau semangat kebangsaan. Setelah kemerdekaan, perjuangan itu diisi 

dengan pembnagunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang di 

dalamnya tersirat nasionalisme.  

Ernest Renan (dalam Suprayogi 1992: E2) mengemukakan 
bahwa nasionalisme adalah suatu nyawa, suatu azas akal, yang terjadi 
dari dua hal. Pertama, rakyat itu dulunya harus bersama-sama 
menjalani suatu riwayat, dan kedua, rakyat itu sekarang harus 
mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukan jenis 
(ras), bukab bahasa, bukannya agama, bukannya persamaan 
kebutuhan, bukan pula batas-batas negeri yang menjadikan bangsa 
itu”. 

 
Pendapat lain mengenai nasionalisme diungkapkan pula oleh 

Abdurrachman Surjomihardjo (dalam Suprayogi 1992: E2) 

berpendapat seperti berikut ini. 

      “Nasionalisme atau paham kebangsaan pada pertamanya 
merupakan suatu kesadaran akan ketidaksamaan asasi antara penjajah 
dan si terjajah. Kesadaran dan kekuatan militer, politik dan ekonomi 
pada pihak penjajah, dan kesadaran akan kelemahandi bidang-bidang 
itu pada si terjajah”. 
 

Hampir senada dengan pendapat sebelumnya, Moerdiono 

(dalam Suprayogi 1992: E2) memaparkan bahwa nasionalisme adalah 

tekad untuk hidup suatu bangsa di bawah suatu negara yang sama, 

terlepas dari perbedaan etnis, ras, agama ataupun golongan. 

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disepakati pemahaman 

tentang nasionalisme tidaklah semata-mata dengan parameter 

perjuangan merebut kemerdekaan, tidak juga hanya untuk 
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mempersatukan berbagai kelompok horizontal (primordial) tetapi juga 

tekad dan semngat bangsa yang mampu membawa bangsa itu kepada 

suatu kehidupan yang lebih baik (terutama secara kualitatif). 

Pemahaman demikian menunjukkan bahwa nasionalisme merupakan 

bagian penting dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Nasionalisme perlu dijadikan bagian dari gerak 

pembangunan politik nasional   

Membahas nasionalisme sebagai fenomena historis mungkin 
yang penting bukan sekadar pengertian dan peristiwanya, akan tetapi 
juga pandangan tentang nasionalisme tersebut. Ini berarti melihat 
nasionalisme itu dalam suatu perspektif. Kalau tidak demikian, maka 
kita akan terjebak dalam keragu-raguan, sebab kepustakaan mengenai 
soal ini adalah sangat luas, dan terdapat hal-hal dan pengertian-
pengertian yang berbeda-beda. Hans Kohn-seorang Sarjana Amerika 
tentang nasionalisme setelah mempelajari masalah nasionalisme 
selama lebih dari setengah abad, sampai pada kesimpulan tidak dapat 
memberikan rumusan yang memuaskan bagi setiap orang (Hans Kohn 
1976, dalam Sastroatmodjo 1994:7). 

 
Timbulnya berbagai pandangan tentang suatu gejala luar biasa 

(seperti halnya nasionalisme) adalah wajar tidak lain karena 
interpretasi dari sudut penglihatan tertentu menyoroti aspek-aspek, 
dimensi-dimensi, ataupun faktor-faktor tertentu pula. Ikatan jaman, 
ikatan situasi, serta ikatan-ikatan yang lainnya, menentukan posisi 
penafsir dan karenanya juga sudut penglihatannya (Kartodirdjo 1981, 
dalam Sastroatmodjo 1994:7).  

 
Adapun pengertian lain yang berkaitan tentang nasionalisme 

juga turut diungkapkan oleh Sastroadmodjo dalam jurnalnya yang 

berjudul “Nasionalisme dalam Perspektif Pancasila”. 
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Sastroatmodjo (1994:7) menyatakan sebagai berikut. 

      Di pihak lain, karena sifatnya yang kompleks dan mengundang 
banyak interpretasi itulah, maka pembicaraan tentang nasionalisme 
selalu hangat dan menarik. Di negara-negara yang masih muda atau 
relatif baru mencapai kemerdekaannya lepas dari kolonialisme, sangat 
dirasakan bagaimana urgensinya nasionalisme tersebut dalam proses 
mencapai kemerdekaannya. Bahkan di masa sesudah merdeka pun 
nasionalisme masih tetap penting bagi kehidupan dan kelangsungan 
eksistensi suatu bangsa  
 

Berdasarkan pendapat di atas, menurut Sastroadmodjo 

mnegatakan bahwa nasionalisme nasionalisme dirasakan sangat 

penting apalagi di negara-negara yang relatif  baru memperoleh 

kemerdekaannya. Nasionalisme tidak hanya diperlukan pada zaman 

dahulu saja, akan tetapi di era sekarang ini pun nasionalisme masih 

sangat dibutuhkan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan 

yang telah dicapai berkat perjuangan bersama bangsa Indonesia.  

Arti penting nasionalisme bagi bangsa Indonesia sangat 

berpengaruh di era sekarang ini. Nasionalisme bukan hanya dijadikan 

senjata untuk melawan penjajah saja, akan tetapi nasionalisme telah 

membimbing dan mengantarkan bangsa Indonesia dalam mengarungi 

hidup dan kehidupannya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan 

dipaparkan pendapat lain dari Sastroadmodjo yang berkiatan dengan 

latar belakang nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Dalam hal ini 

dapat dikatakan bahwa nasionalaisme itu akan selamanya berkaitan 

dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan nasionalisme baru 

akan dapat dipahami jika dikaitkan dnegan ideologi nasional. 
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      Sastroatmodjo (1994:7) mengemukakan kembali seperti berikut 

ini. 

      Bagi bangsa Indonesia, nasionalisme merupakan hal yang sangat 
mendasar, sebab ia telah membimbing dan menghantar bangsa 
Indonesia dalam mengarungi hidup dan kehidupannya. Ini berarti 
bahwa nasionalisme itu akan selalu terkait dengan perjalanan sejarah 
bangsa Indonesia. Dengan demikian nasionalisme itu baru akan dapat 
dipahami secara jelas jika dikaitkan dengan ideologi nasionalnya. Ini 
berarti melihat nasionalisme itu dari perspektif pancasila. Pancasila 
sebagai ideologi adalah wahana untuk memahami cita-cita berikut 
sifat-sifatnya dan sumbernya  
 

Setelah kita memahami pendapat Sastroadmodjo seperti di 

atas, masih banyak lagi beberapa ahli yang turut memberikan 

definsinya tentang nasionalisme. Nasionalisme diartikan sebagai suatu 

paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus 

diserahkan kepada negara-kebangsaan (Hans Kohn 1976, dalam 

Sastroatmodjo 1994:8). Tidak dapat disangkal lagi bahwa 

nasionalisme selalu lahir pada saat masyarakat dalam keadaan tertekan 

oleh adanya pembatasan gerak balik secara politik maupun ekonomi 

dari rejim penguasa (kolonial) ataupun bukan. Pendapat lain mengenai 

nasionalisme turut diungkapkan pula oleh Sartono Kartodirdjo seperti 

yang dikutip di bawah ini. 

Menurut Sartono kartodirdjo (dalam Ngabiyanto 2006:6): 
      Nasionalisme selalu mengndung aspek kognitif, yang menunjukan 
adanya pengetahuan atau pengertian akan situasi atau fenomena sosial 
politik, budaya bangsa dan mengandung aspek goal yang menunjukan 
cita-cita yang diangggap berharga oleh para pelakunya dank arena 
harus dipertahankan untuk diwujudkan.  
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Hubungan warga negara dan warga negara yang demikian. 
kuat dalam sebuah negara bangsa ini tidak dapat dilepaskan dari 
paham nasionalisme. Dengan kata lain, berbagai hal yang menyangkut 
kewaarganegaraan merupakan konsekuensi langsung dari paham 
nasionalisme. Nasionalisme sebenarnya memiliki banyak pengertian 
oleh karena sudut pandang dan penekanan yang berbeda oleh para 
ahli. Definisi singkat tentang nasionalisme yang lain juga turut 
diungkapkan oleh Gooch. Menurut Gooch, nasionalisme adalah 
kesadaran dari suatu bangsa (dalam Susiatik 2007:15). 

 
Dalam memaknai nasionalisme, pada dasarnya sangat 

diperlukan suatu pemahaman yang khusus. Mengingat banyaknya para 

ahli yang berlomba-lomba untuk mendefinisikannya. Di bwah ini akan 

dipaparkan beberapa ahli yang mendefinisikan tentang nasionalisme. 

Menurut Greenfeld dan Chirot (dalam Susiatik 2007:15): 
      Nasionalisme adalah seperangkat gagasan dan sentimen yang 
membentuk kerangka konseptual tentang identitas nasional yang 
sering hadir bersama dengang berbagai identitas lainnya seperti 
okupasi, agama, suku, ligistik, territorial, kelas, gender, dan lain-lain.  

 

Nasionalisme menurut Greenfeld dan Chirot sama artinya 

dengan kerangka konseptual tentang identitas nasional yang 

melengkapi identitas-identitas lainnya. Identitas-identitas lain yang 

dimaksudkan di sini adalah segala macam bentuk perbedaan yang 

menjadi cirri khas masing-masing warga negara. Pendapat lain 

mengenai nasionalisme juga diungkapkan oleh Kedourie seperti 

berikut ini. 

Menurut Kedourie (dalam Susiatik 2007:15) : 

      Nasionalisme adalah doktrin yang berpotensi untuk memberikan 
satu kriteria dalam menentukan unit penduduk yang ingin menikmati 
satu pemerintahan eksklusif bagi dirinya, untuk melegitimasi 
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pelaksanaan kekuasaan dalam negara dan untuk memberikan hak 
mengorganisasikan suatu masyarakat negara. 
 

Mengamati beberapa pendapat dari para ahli di atas tentang 

nasionalisme, maka yang tidak kalah penting untuk dibahas pula 

adalah tentang kalsifikasi nasionalisme. Nasionalisme terbagi menjadi 

beberapa bagian. 

 
Nasionalisme dalam pandangan Carlton diklasifikasikan ke 

dalam 5 (lima) jenis yaitu: 

1) Nasionalisme humaniter, yang bersifat toleran yang mendasar 
pandangannya bahwa setiap bangsa berhak memperjuangkan 
kesejahteraan bangsanya berdasarkan caranya sendiri. 

2) Nasionalisme yacobin, yang demokratis tetapi doktriner dan 
fanatik terhadap bangsa lain. 

3) Nasionalisme tradisional, yang menekankan keunikan setiap 
bangsa dan mempertahankan tradisi yang dan sejarahnya.  

4) Nasionalisme liberal, yang menekankan pentinngnya dalam 
perwakilan dari gagasan perlunya dunia berpegang pada prinsip 
setiap bangsa berhak menentukan nasipnya sendiri. 

5) Nasional integral, yang menekankan kepentingan nasional ada 
diatas kepentingan individu, maka individu harus sepenuhnya 
setia kepada negara (Sneyder Louis dalam  Susiatik 2007:16). 
 

Ilmu politik (political science) telah menimbun analisa yang 
panjang lebar mengenai apakah nasionalisme dan apakah bangsa itu. 
Ahli-ahli ilmu politik (political science) melihat konsep bangsa 
(nation) merupakan konsep yang lahir sesudah revolusi perancis. 
Kohn membedakan antara dua konsep nasionalisme. Pertama, yaitu 
nasionalisme sebagai konsep politik atau suatu yang secara sukarela 
(volunteer) seseorang menjadi anggotanya. Kedua, nasionalisme 
sebagai konsep yang organik atau irasional (Tilaar 2007:24). 

 
Salah seorang ahli, Anthony Smith adalah penganut konsep 

yang organis mengenai nasionalisme. Menurut Smith (dalam Tilaar 

2007: 24): 
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      Seorang individu tidak mempunyai arti terlepas dari 
masyarakatnya sejak lahir. Individualitas hanya mempunyai arti di 
dalam kaitannya dengan masyarakat atau komunitasnya. Individu 
hanya dapat mewujudkan dirinya melalui masyarakat. Dengan kata 
lain setiap individu mempunyai kesejarahan hidup yaitu dia menjadi 
seseorang, satu bagian yang organis sengan lingkungannya, suatu 
kesatuan yang mistis dengan lingkungannya itu, serta mempunyai 
kemantapan hidup yang diperolehnya dari komunitasnya sejarah, 
agama, bahasa, dan adat istiadat. 

 

Perbedaan yang simplistik dari nasionalisme politis dan 

nasionalisme organik biasanya dijadikan perbedaan antara 

nasionalisme barat yang politis, dan nasionalisme timur yang organis. 

Ernest Gelner (dalam Tilaar 2007:25) menyimpulkan sebagai berikut. 
 

      Kewarganegaraan merupakan suatu keanggotaan moral (moral 
membership) dari suatu masyarakat modern. Keanggotaan itu 
diperolehnya melalui pendiidkan nasional dan biasanya menggunakan 
bahasa yang dipilih sebagai bahasa ibu atau bahasa nasional. 
 

Jadi berdasarkan dari beberapa pengertian dan jenis-jenis 

nasionalisme dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu konsep yang 

meletakan kesetiaan tertinggi seseorang kepada suatu negara. Dengan 

kata lain bahwa setiap individu harus tunduk dan patuh pada sebuah 

negara serta setiap individu harus lebih memprioritaskan kepentingan 

negara dibangdingkan dengan kepentingan setiap masing-masing 

individu.  

Apabila dikaitkan dengan Negara Indonesia, maka dapat pula 

dikatakan bahwa Negara Indonesia sebagai negara kebangsaan 

modern merupakan negara yang terbentuk oleh nasionalisme (Susiatik 

2007:18). Dengan demikian suatu negara kebangsaan modern itu 
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adalah negara yang didasarkan pada semangat kebangsaan atau 

nasionalisme. Yang dimaskud hal tersebut adalah negara kebangsaan 

modern dalam pembentukannya berdasarkan tekad suatu masyarakat 

untuk membangun masa deppan bersama di bawah suatu negara yang 

sama walaupun warga masyarakatnya berbeda-beda.  

Menurut Kahin (dalam Susiatik 2007:19) menjelaskan bahwa 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan nasionalisme di 

Indonesia yaitu: 

a. Homogenitas agama; 
b. Perkembangan lingua franca (melayu) menjadi bahasa nasional 

yang dapat mempersatukan dan mampu merubah kecenderungan 
parochial menjadi nasional Indonesia; 

c. Adanya dewan rakyat; 
d. Berkembangnya media komunikasi massa serta, 
e. Berkembangnya mobilitas penduduk di wilayah Hindia Belanda 

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan nasionalisme 

seperti yang diungkapkan oleh Kahin di atas, merupakan faktor-faktor 

penumbuh nasionalisme sebelum kemerdekaan. Pendapat lain 

diungkapkan oleh Tilaar. Secara umum, Tilaar menjabarkan faktor-

faktor penumbuh nasionalisme pasca kemerdekaan. Untuk lebih 

jelasnya, akan dijabarkan seperti berikut ini. 

Tilaar (2007:25) menyebutkan beberapa faktor penting dalam 

menumbuhkan nasionalisme. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Bahasa 
Peranan bahasa dalam pertumbuhan nasionalisme dapat dilihat 
dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang mengambil bahasa 
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Indonesia sebagai bahasa persatuan. Di dalam hal ini benarlah 
ungkapan “Bahasa menunjukkan bangsa”. 

2. Budaya 
Peranan budaya dalam mewujudkan menumbuhkan nasionalisme 
juga cukup signifikan. Hal ini bisa dilihat dalam contoh budaya 
Cina yang betumpu pada paham Konfusianisme sangat kuat 
mempengaruhi tumbuhnya nasionalisme Cina sungguh pun banyak 
perubahan dalam sejarahnya. 

3. Pendidikan 
Pendidikan yang tersentralisasi dalam pengertian tertentu dapat 
menjadi suatu alat pemersatu yang sangat kuat. 

 

Dalam memahami nasionalisme, tidak saja melalui kesadaran, 

tetapi dapat melalui sistem budaya bangsa yang bersangkutan. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa nasionalisme merupakan ekspresi 

budaya yang mempunyai bingkai ungkapan bangsa dan sangat 

berkaitan dengan segi bahasa, agama, politik, adat istiadat, dan tradisi 

yang mana setiap bangsa memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang 

membuat mereka berbeda dengan bangsa lain. 

1) Nasionalisme sebagai Nilai 

Pada hakikatnya, nasionalisme tidak dapat dipisahkan 

dengan ideologi. Nasionalisme selalu mengandung aspek kognitif 

yang menunjukkan adanya pengetahuan atau pengertian akan 

suatu situasi atau fenomena sosial, politik, dan budaya bangsanya.  

Dapat dikatakan bahwa sebenarnya nasionalisme itu 
sebagai penantang. Sebagai ideologi penantang, nasionalisme 
harus bersumber hidup pada Pancasila. Dalam arti bahwa 
Pancasila harus merupakan daya dorong atau sumber hidup bagi 
kaum nasionalis pada pasca kemerdekaan ini (Kartodirdjo 1972, 
dalam Sastroatmodjo 1994:9 ). 
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Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar 
negara, membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila 
harus selalu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi 
pengaturan serta penyelenggaraan negara. Konsekuensi ini telah 
diusahakan yaitu dengan menjabarkan nilai-nilai Pancasila ke 
dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 
mengharuskan kita sebagai bangsa untuk mentransformasikan 
nilai-nilai Pancasila itu ke dalam sikap dan perilaku nyata baik 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara 
(Soegito 2007: 76). 

 
Pemahaman terhadap konsep nasionalisme dapat dilihat 

dari dua aspek. Aspek yang pertama, nasionalisme dipandang 
sebagai suatu ikatan yang memiliki pertautan darah suatu suku 
bangsa. Aspek kedua, nasionalisme dilihat sebagai bangsa yang 
terdiri dari berbagai elemen yang mengikatkan diri kedalam satu 
identitas bersama yang dibangun berdasar konsensus sosial. Dari 
dua sudut pandang diatas dapat dilihat nasionalisme sebagai 
bentuk ”pemersatu” antar elemen yang berbeda, yang 
”menyeragamkan” pandangan hidup, gaya, dan terminasi (tempat 
tujuan terakhirnya) sebagai bangsa 
.(http://blog.sunanampel.ac.id/fitrianto/2011/03/15/nasionalisme-
ditengah-pusaran-globalisme/) (diunduh pada tanggal 10 Agustus 
2011 Pukul 12.00 WIB). 

 
Membangun watak bangsa atau nation character building 

sering kita dengar dari para founding father kita. Berbeda dengan 
era pergerakan, membangun watak bangsa lebih bersifat populis 
dan lebih mengena di hati rakyat karena kebangsaan sebagai suatu 
nilai perjuangan dihimpun dalam terminologi nasionalisme. 

Nasionalisme di era globalisasi selalu berbenturan dengan 
pemahaman yang keliru, baik dalam konteks nasionalisme 
maupun dalam konteks globalisasi. Keduanya tampak berjalan 
sendiri-sendiri. Menurut Sejarawan Dr. Taufik Abdullah melihat 
ada kesamaan yang dapat dipadukan antara nasionalisme dan 
globalisasi. Sejarawan tersebut mengatakan bahwa nasionalisme 
lebih banayak mengembangkan nilai internal seperti budi pekerti, 
keyakinan terhadap kesamaan pluralisme, dan kesatuan visi dalam 
memandang ideologi. Sementara itu globalisasi lebih banyak 
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membangun transformasi nilai-nilai baru yang bisa saja 
berbenturan sehingga melahirkan implikasi negatif  

Pemahaman nasionalisme sebagai nilai merupakan suatu 
bentuk implementasi terhadap nasionalisme yang harus dan wajib 
untuk dipelihara eksistensinya. Dalam menumbuhkan dan 
menjaga eksistensi nasionalisme di era sekarang ini, hal paling 
mutlak yang dibutuhkan adalah kesadaran dari para pemimpin 
bangsa ini dan juga kesadaran dari bangsa ini sendiri untuk 
mengaktualisasikan nilai-nilai yang relevan dengan integritas 
internal. Para pemimpin dan bangsa Indonesia sendiri dituntut 
untuk mengaktualisasikan nilai-nilai lama, seperti kearifan lokal, 
menghidupkan kembali api ideologi, dan memahami pluralitas 
tanpa reserve 
(http://fachruddin54.blogspot.com/2011/05/nasionalisme 
etnisitas-perkotaan-dan.html). (diunduh pada tanggal 10 Agustus 
2011 Pukul 12.00 WIB). 

 
Berdasarkan penjabaran yang diungkapkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa nasionalisme sebagai suatu bentuk nilai 

merupakan  bentuk penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Dengan 

kata lain dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam 

nasionalisme secara keseluruhan bersumber dari Pancasila. Kita 

sebagai bangsa Indonesia, wajib untuk mentransformasikan nilai-

nilai tersebut ke dalam sikap dan perilaku nyata baik dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.  

2) Nasionalisme dan Perkembangannya 

Jika kita mengkaji sejarah gerakan nasionalisme, 

tampaklah bahwa nasionalisme adalah konsep yang reaktif. Di 

Eropa Barat, nasionalisme menjalankan peranan yang progresif 

karena ia menghancurkan feodalisme dan menghancurkan sebuah 

konsep universalitas gereja, karena gereja sangat bertalian dengan 
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feodalisme (Hook 1986 dalam Sastroatmodjo 1994:8). 

Nasionalisme dengan demikian merupakan suatu gerakan politik 

untuk membatasi kekuasaan pemerintah pada masa itu dan 

menjamin hak-hak warga negara. 

Menurut Kartodirdjo (1967) dalam Sastroatmodjo 

(1994:8) : 

      Nasionalisme Indonesia pada awal pertumbuhan dan 
perkembangannya dengan demikian merupakan gejala historis 
yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kekuasaan 
kolonialisme bangsa barat. Dalam konteks situasi colonial ini, 
maka nasionalisme Indonesia adalah suatu jawaban terhadap 
syarat-syarat politik, ekonomi, dan sosial yang khusus yang 
ditimbulkan oleh situasi colonial. 

 
 Menurut Sastroatmodjo (1994:8), berpendapat 

seperti berikut ini. 

      Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme 
Indonesia, terdapat tiga momentum historis penting yang tidak 
dapat dilupakan oleh bangsa Indonesia. Momentum pertama 
berkaitan dengan lahirnya idea tau gagasan tentang nasionalisme 
Indonesia (Kebangkitan Nasional); momentum kedua berkaitan 
dengan kesepakatan yang diikrarkan untuk mewujudkan 
nasionalisme dalam ikatan satu bangsa, satu tanah air, dan satu 
bahasa persatuan sebagai perwujudan integritas bangsa (Sumpah 
Pemuda); sedangkan momentum ketiga berkaitan dengan 
formalasi pernyataan sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, 
dan bersatu dalam wadah negara nasional yang bernama Republik 
Indonesia (Proklamasi Kemerdekaan, Pembukaan, dan UUD 
1945). Antara ketiga momentum historis tersebut, terdapat benang 
merah yang menunjukkan proses sejarah yang berkesinambungan, 
kait-mengait, dan tak terpisahkan. Jelas dapat dikatakan bahwa 
ideologi kebangsaan (nasionalisme) Indonesia yang mulai tumbuh 
dan berkembang sejak Kebangkitan Nasional 1908, telah 
dikuatkan dengan sumpah pemuda 1928, dan akhirnya semua itu 
diformulasikan secara lebih rinci dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945. 
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Kartodirdjo (1967) dalam Sastroatmodjo (1994:8) menyatakan 
sebagai berikut. 
       Pergerakan kebangsaan Indonesia yang muncul pada dekade 
pertama abad ke-20 ini adalah suatu fenomena baru di dalam di 
dalam sejarah bangsa Indonesia. Di mana dalam hal tertentu 
pergerakan kebangsaan ini dapat dianggap sebagai lanjutan 
perjuangan yang masih bersifat pranasional dalam menentang 
praktik-praktik kolonialisme dan imperialisme Belanda pada 
masa-masa sebelumnya. Dengan sedikit perbedaan, yaitu bahwa 
pergerakan kebangsaan Indonesia yang muncul pada permulaan 
abad ke-20 ini telah mengambil bentuk lain. Ia lebih 
terorganisasikan, mempunyai azas dan tujuan yang jelas, 
berjangkauan panjang, serta mempunyai ideologi baru yaitu 
menciptakan masyarakat maju, suatu ideologi yang kemudian 
mengalami pendewasaan dengan hasrat mendirikan sebuah negara 
nasional. 

  
Nasionalisme Indonesia mengalami pertumbuhan dan 
perkembangan di masa lalu seirama dengan dinamika 
pertumbuhan dan perkembangan pergerakan kebangsaan 
Indonesia. Oleh karena itu, sifat dan corak perkembangannya 
tampil sesuai dengan sifat dan corak organisasi pergerakan yang 
mewakilinya. Dari pertumbuhan dan perkembangan organisasi 
pergerakan kebangsaan, nampaklah bahwa proses pendewasaan 
(pematangan) konsep nasionalisme Indonesia bergerak dari 
nasionalisme kultural, berkembang ke socio-ekonomis, dan 
memuncak menjadi nasionalisme politik yang mempunyai aspek 
multidimensional (Sastroatmodjo 1994: 9). 

 
Sri Edi Sawono (1990:21) dalam Sastroatmodjo (1994:10) 
menyatakan sebagai berikut. 
      Tidak ada pergerakan kemerdekaan yang tidak dari semangat 
kebangsaan. Semangat kebangsaan mengandung arti bahwa 
kemerdekaan Indonesia terutama hanya dapat dicapai dengan 
usaha rakyat Indonesia dengan tidak mengharapkan tunjangan 
dari luar yang menjadi pedoman adalah semangat kebangsaan. 

 
Seperti dikatakan oleh Sartono Kartodirjo 1967 dalam 

Sastroatmodjo 1994:11, bahwa nasionalisme Indonesia adalah 

gejala historis yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh barat. 

Dapat dikatakan bahwa masyarakat tertekan oleh kekuatan asing 

selalu mencari bentuk masyarakat yang diharapkan. 
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3) Nasionalisme dan Ideologi 

Menurut Sartono Kartodirdjo 1972, (dalam Ngabiyanto 

2006:6), nasionalisme selalu mengandung aspek kognitif yang 

menunjukkan adanya pengetahuan atau pengertian akan suatu 

situasi atau fenomena sosial, politik, budaya bangsanya. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa nasionalisme tidak dapat 

dilihat di luar kerangka ideologi, sehingga secara historis, 

nasionalisme tidak dapat dilihat terlepas dari lingkungan sosial, 

budaya, politik tertentu, sebaliknya tiada ideologi yang terlepas 

dari lingkungan sosial budaya, dan politik suatu masyarakat. Dapat 

dikatakan bahwa sebenarnya nasionalisme itu sebagai penantang. 

Sebagai ideologi penantang, nasionalisme harus bersumber hidup 

pada pancasila. Dalam arti bahwa Pancasila harus merupakan daya 

dorong atau sumber hidup bagi kaum nasionalis pada pasca 

kemerdekaan ini. 

4) Nasionalisme dalam Masyarakat Modern 

Masyarakat modern saat ini bergerak dengan sangat cepatnya. 

Dunia merupakan suatu desa kecil. Kemajuan teknologi informasi 

serta komunikasi menyebabkan hubungan antara manusia menjadi 

sangat cepat dan tanpa batas. Di sinilah fungsi negara (nation) 

sebagai tempat di mana seseorang melarikan diri mencari 

ketenangan dan kedamaian. Inilah paradox dari globalisasi yang 

telah menyebabkan ketidakmampuan manusia untuk memperoleh 
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pegangan hidup. Negara memberikan dia suatu perasaan inklusif 

karena padanya telah timbul rasa ketakutan (fear) terhadap dunia 

yang penuh risiko. Dia mencari pegangan terhadap identitas bangsa 

atau negaranya.  

Keanggotaan seseorang dari suatu bangsa (national) 

merupakan suatu kondisi yang tidak dapat disepelekan di dalam 

dunia modern dewasa ini. Menjadi anggota dari suatu bangsa 

(nation) meskipun di dalam negara kita sendiri terdapat ketakutan-

ketakutan lokal atau regional atau kesukuan yang memisah-

misahkan, tetapi keanggotaan suatu negara menjadi pegangan kita 

juga di dalam menghadapi globalisasi, atau menghadapi hegemoni 

kebudayaan Amerika, atau pun di dalam diaspora bangsa-bangsa di 

dunia dewasa ini. Nasionalisme telah menjadi pemicu kebangkitan 

kembali dari budaya yang telah memberikan identitas sebagai 

anggota dari suatu masyarakat bangsa. Identitas bangsa ternyata 

telah merupakan suatu pelindung diri dari transformasi yang tak 

terkontrol di abad globalisasi dewasa ini. Identitas bangsa 

mempunyai arti kebangkitan kembali dari kebudayaan. 

5) Nilai-nilai Nasionalisme Bersumber dari Nilai-nilai Pancasila 

Pada hakikatnya, nasionalisme tidak dapat dipisahkan dengan 

ideologi. Nasionalisme selalu mengandung aspek kognitif yang 

menunjukkan adanya pengetahuan atau pengertian akan suatu 

situasi atau fenomena sosial, politik, dan budaya bangsanya.  
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      Dapat dikatakan bahwa sebenarnya nasionalisme itu sebagai 
penantang. Sebagai ideologi penantang, nasionalisme harus 
bersumber hidup pada Pancasila. Dalam arti bahwa Pancasila harus 
merupakan daya dorong atau sumber hidup bagi kaum nasionalis 
pada pasca kemerdekaan ini (Kartodirdjo 1972, dalam 
Sastroatmodjo 1994:9 ). 

 
Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, 
membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus 
selalu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi 
pengaturan serta penyelenggaraan negara. Hal ini telah diusahakan 
yaitu dengan menjabarkan nilai-nilai Pancasila ke dalam bentuk 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengakuan Pancasila 
sebagai pandangan hidup bangsa mengharuskan kita sebagai 
bangsa untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam 
sikap dan perilaku nyata baik dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, maupun bernegara (Soegito 2007: 76). 
a) Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa 

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti keyakinan 
dan pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan 
terhadap Zat Yang Maha Tunggal tiada duanya. Ekspresi dari 
nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut manusia Indonesia 
untuk bersikap hidup, berpandangan hidup “taat” dan “taklim” 
kepada Tuhan dengan dibimbing oleh ajaran-ajaran-Nya 
(Soegito 2007: 76). 

  
b)  Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung makna 
kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai 
moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan mutlak hati 
nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana 
mestinya. Hal yang perlu diperhatikan dan merupakan dasar 
hubungan semua umat manusia dalam mewujudkan nilai 
kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pengakuan hak asasi 
manusia. Manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan 
harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 
Esa yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya 
(Soegito 2007: 77). 
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c) Nilai Persatuan Indonesia 

Nilai Persatuan Indonesia mengandung arti usaha ke  arah 
bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membinan nasionalisme 
dalam negara. Nilai Persatuan Indonesia yang demikian itu 
merupakan suatu proses untuk terwujudnya nasionalisme. 
Dengan modal dasar nilai persatuan, semua warga negara 
Indonesia baik yang asli maupun keturunan asing dan dari 
macam-macam suku bangsa dapat menjalin kerja sama yang 
erat dalam terwujudnya gotong royong dan kebersamaan.  
Dalam nilai Persatuan Indonesia, terkandung adanya perbedaan-
perbedaan yang biasa terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat 
dan berbangsa. Baik itu perbedaan bahasa, budaya, adat istiadat, 
agama, maupun suku. Perbedaan-perbedaan itu jangan 
dijadikan alasan untuk berselisih, tetapi menjadi daya tarik kea 
rah kerja sama yang lebih harmonis. Hal ini sesuai dengan 
semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. 
Dalam membangun kebersamaan sebagai wujud nilai Persatuan 
itu antarelemen yang trelibat di dalamnya, satu sama lain saling 
membutuhkan, saling ketergantungan, saling memberi yang 
pada gilirannya dapat menciptakan kehidupan selaras, serasi, 
dan seimbang (Soegito 2007: 77). 

 
d) Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikamat Kebijaksanaan 

dalam Permusyawaratan Perwakilan 

Nilai sila keempat Pancasila ini mengandung makna bahwa 
suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan 
tertentu yang dalam menetapkan sesuatu peraturan ditempuh 
dengan jalan musyawarah untuk mufakat atas dasar kebenaran 
dari Tuhan dan putusan akal sesuai dengan rasa kemanusiaan 
yang memperhatikan dan mempertimbangkan kehendak rakyat 
untuk mencapai kebaikan hidup bersama. 
Nilai demokrasi dalam sila keempat ini harus diwujudkan juga 
di bidang ekonomi, seperti mewujudkan kesejahteraan bersama 
sebagai pencerminan sila keempat. Dalam hal ini, rakyat dilihat 
dari kedudukannya sebagai pendukung kepentingan atau 
keperluan hidup. Dengan demikian, demokrasi keadilan sosial 
ini mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan atau 
kepentingan hidup (Soegito 2007: 78-79). 
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e) Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila ini adalah 
suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah 
batiniah, yang setiap warga negara mendapatkan segala sesuatu 
yang telah menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan 
beradab. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
dalam wujud pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga negara 
harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga 
keseimbangan, keserasian, keselarasan, antara hak dan 
kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain (Soegito 2007: 
79). 

 
c. Bangsa 

Berbicara mengenai nasionalisme, tentunya tidak bisa 

dipisahkan dari bangsa. Secara singkat nasionalisme diartikan sebagai 

suatu paham kebangsaan. Nasionalisme itu bisa dicapai dengan 

adanya dukungan , semangat, serta kesadaran dari bangsa itu sendiri. 

Banyak para ahli memberikan definisi tentang bangsa. Antara 

pendapat yang satu dengan yang lain tidaklah sama. Untuk lebih 

jelasnya, akan di bawah ini akan dipaparkan tentang definisi bangsa 

menurut beberapa ahli. 

      Bangsa adalah wilayah komunitas dari tanah kelahiran. Seseorang 
dilahirkan ke dalam suatu bangsa. Signifikansi yang dicirikan pada 
fakta biologis kelahiran berkembang ke dalam sejarah, struktur 
territorial dari komunitas kebudayaan atas bangsa adalah mengapa 
bangsa merupakan salah satu di antara sejumlah bentuk kekerabatan. 
Ia berbeda dari bentuk kekerabatan lain seperti keluarga karena 
sentralitas teitorial. Ia juga berbeda dari komunitas kewilayahan lain 
seperti suku, negara, kota, atau berbagai kelompok etnis lain, tidak 
sekadar karena keluasan wilayah yang lebih besar, namun juga karena 
budaya yang relatif seragam, menyediakan stabilitas yang 
berkelanjutan seiring dengan waktu (Grosby 2009: 9). 
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Dalam kutipan di atas, menurut Grosby bangsa adalah suatu 

wilayah komunitas dari tanah kelahiran. Setiap orang yang lahir 

dikatakan sebagai suatu bangsa karena mendiami suatu tanah 

kelahiran. Selanjutnya Grosby memperkuat pendapatnya itu dengan 

alasan yang lebih jelas seperti di bawah ini. 

      Bangsa-bangsa muncul seiring waktu sebagai hasil dari banyak 
proses sejarah. Sebagai konsekuensi, adalah tanpa alasan untuk 
berusaha menempatkan momen yang tepat ketika bangsa tertentu 
muncul menjadi suatu eksistensi, seperti kalau ia adalah produk 
manufaktur yang didesain oleh seorang insinyur. Komunitas awal 
bersejarah ini merupakan komponen penting dalam pembentukan 
bangsa. Namun, peristiwa sejarah tidak pernah sekadar fakta-fakta, 
karena kunci eksistensi bangsa adalah ingatan yang dibagikan di 
antara masing-masing dari banyak individu yang merupakan anggota 
bangsa mengenai masa lalu bangsanya, termasuk mengenai komunitas 
mula-mulanya (Grosby 2009:10). 
 

Secara lebih rinci Grosby menjelaskan bahwa bangsa muncul 

melalui proses sejarah. Proses sejarah dianggap sebagai suatu 

komponen penting dalam pembentukan bangsa. Sebagai komponen 

yang penting dalam pembentukan bangsa, peristiwa sejarah bukanlah 

sekadar fakta-fakta. 

Bangsa dibentuk diantara tradisi yang dipegang bersama dan ia 

tidak sekadar mengenai masa lalu yang membedakan, tetapi terdapat 

masa lalu yang menempati suatu ruang atau lokasi tertentu. Di mana 

terdapat fokus tempat terhadap relasi antara individu, kemudian lokasi 

menjadi dasar untuk membedakan seseorang dari lainnya (Grosby 

2009:13). 
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Bangsa adalah komunitas kekerabatan, berbatasan secara 
spesifik, secara teritorial luas, komunitas kelahiran yang erat untuk 
sementara waktu. Istilah komunitas merujuk pada tingkat kesadaran 
diri dari individu. Penting untuk memahami bahwa bangsa mengakui 
hubungan yang dipandang berlangsung lama dan mengikat satu 
individu terhadap individu lain dimungkinkan tidak hanya di dalam 
keluarga, tetapi juga di dalam wilayah yang luas, bangsa modern 
(Grosby 2009:19). 

 
Bangsa secara teritorial akan melingkupi sejumlah lokalitas 

yang berbeda. Sementara secara ruang desa, kota dan wilayah yang 
lebih kecil akan terus eksis, penghuninya memahami bahwa mereka 
merupakan bagian dari bangsa. Oleh karena itu, budaya bersama dari 
bangsa hanya relatif. Bangsa menunjukkan hanya keseragaman 
budaya yang relatif, sering kali sulit untuk membedakan dari 
komunitas kewilayahan lain. Sebuah bangsa membutuhkan wilayah 
dilengkapi perbatasan, yang relatif luas (Grosby 2009: 25). 

 

Suatu bangsa adalah suatu masyarakat solidaritas dalam skala 

besar. Solidaritas tersebut disebabkan oleh pengorbanan yang telah 

diberikan pada masa lalu dan bersedia berkorban untuk masa depan. 

Penghayatan masa lalu diwujudkan pada masa kini di dalam suatu 

kesepakatan bersama untuk melanjutkan kehidupan bersama (Tilaar 

2007:29). 

Seperti halnya dengan nasionalisme, bangsa dalam hal ini juga 

mempunyai banyak pengertian yang disebabkan karena adanya 

perbedaan pandangan oleh para ahli. Maka dari itu untuk membantu 

dalam memahami konsep dari bangsa penulis akan mencantumkan 

beberapa pendapat dari para ahli mengenai bangsa. Adapun  pengerian 

bangsa (dalam Susiatik 2007:22) menurut beberapa para ahli yaitu: 
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1.)  Menurut Emest Renan bangsa adalah suatu kesatuan 
solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang 
saling merasa setia kawan dengan satu sama lain.  

2.)  Menurut Otto Bauer bangsa adalah satu persatuan perangai 
yang timbul karena satu persatuann nasib.  

3.)  Menurut Ben Anderson berpedapat bahwa bangsa 
merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam 
wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat.  

4.)   Menurut Moh. Hatta bangsa adalah suatu persatuan yang 
ditentukan dari keinsyafan, sebagai persekutuan yang 
tersusun menjadi satu yaitu terbit karena percaya atas 
persamaan nasib dan tujuan.  
 

Raymond William (dalam Tilaar 2007: 26-27) menyatakan 

sebagai berikut. 

      Kebudayaan sangat penting di dalam mengikuti perkembangan 
nasionalisme dan identitas suatu bangsa. Identitas nasional atau 
identitas bangsa merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari masa 
lalu dan dirasakan sebagai pemilikan bersama sehingga tampak 
kelihatan di dalam keseharian tingkah laku seseorang di dalam 
komunitasnya. 
 

Nasionalisme akan tampak di dalam kenyataan apabila rakyat 

biasa sebagai penyandang identitas membayangkan dirinya sendiri 

sebagai anggota komunitas yang abstrak. 

Benecdict Anderson (dalam Tilaar 2007:27) menyimpulkan 

sebagai berikut. 

      Imagined Community yaitu merasa suatu bagian dari komunitas 
yang digambarkan berupa keanggotaan seseorang terhadap komunitas 
bangsanya. Bangsa yang menggambarkan adanya suatu imagined 
communities menemukan kembali sejarahnya yang mengikat berbagai 
suku bangsa di dalam satu kesatuan, sehingga akan menimbulkan 
loyalitas nasional. 
 

Dari beberapa definisi tentang bangsa di atas, dapat 

disimpulkan bahwa bangsa adalah suatu kesatuan atau komunitas yang 
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mendiami suatu wilayah tertentu. Bangsa terikat oleh rasa solidaritas, 

setia kawan, dan persatuan. Sebagai komunitas yang terikat oleh 

solidaritas dan rasa persatuan, bangsa meyakini adanya persamaan 

nasib dan tujuan yang hendak dicapai. 

 

1) Hakikat Rasa Kebangsaan 

 Terlepas dari kajian tentang nasionalisme dan definisi 

bangsa, yang tidak kalah penting untuk dibahas pula adalah 

mengenai hakikat rasa kebangsaan. Jika nasionalisme diartikan 

secara sederhana sebagai suatu paham dengan rasa kebangsaan, 

maka selanjutnya harus diketahui pula hakikat dari rasa kebangsaan 

itu sendiri. 

Rasa kebangsaan bukanlah sesuatu yang unik milik bangsa 

Indonesia sendiri, sebab setiap bangsa juga memilikinya. Banyak 

ilustrasi yang memudahkan bagi masyarakat untuk memahami 

pendapat tersebut. Untuk memudahkan pemahaman, maka perlu 

adanya kesamaan pengertian tentang rasa kebangsaan, paham 

kebangsaan, semangat kebangsaan, dan wawasan kebangsaan. 

Secara lebih rinci akan dipaparkan seperti berikut ini. 

 Yudohusodo (1996:12) memberikan definisi tentang rasa 

kebangsaan seperti berikut ini. 

      “Rasa kebangsaan adalah kesadaran benrangsa, yaitu kesadaran 
untuk bersatu sebagai suatu bangsa yang lahir secara alamiah 
karena sejarah, karena aspirasi perjuangan masa lampau, karena 
kebersamaan kepentingan, karena rasa senasib dan 
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sepenanggungan dalam menghadapi masa lalu dan masa kini serta 
kesamaan pandangan, harapan dan tujuan dalam merumuskan cita-
cita bangs auntuk waktu yang akan datang. Dengan kata lain, rasa 
kebangsaan itu adalah perekat yang mempersatukan dan 
memberikan dasar kepada jati diri kita sebagai bangsa.” 

 
 Berdasarkan pendapat di atas, untuk selanjutnya akan 

dipaparkan pula pengertian tentang paham kebangsaan seperti 

berikut ini. 

 Yudohusodo (1996:12) berpendapat bahwa “paham kebangsaan 
adalah aktualisasi rasa kebangsaan yang berupa gagasan-gagasan, 
pikiran-pikiran yang bersifat rasional, di mana suatu bangsa secara 
bersama-sama memiliki cita-cita kehidupan berbangsa dan tujuan 
nasional yang lebih jelas dan rasional. Paham kebangsaan itu 
dinamis, berkembang, dipengaruhi oleh lingkungan strategisnya 
yang sangat kompleks sifatnya.” 

  
Tumbuh berkembangnya rasa kebangsaan dan paham 

kebangsaan membentuk semangat kebangsaan. Sehingga semangat 

kebangsaan adalah kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa, 

negara, dan tanah airnya (Yudohusodo 1996: 12-13). 

Implementasi dan aktualisasi dari berbagai hal yang erat 

kaitannya dengan pemikiran yang menyangkut kehidupan 

kebangsaan kita, baik dalam bidang ideology, politik, ekonomi, 

sosial budaya, hukum, hankam dan lain-lain, untuk membawa 

bangsa Indonesia ke arah kehidupan yang lebih maju dan lebih 

modern sesuai dengan komitmen kita.  
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Dari ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan tentang wawasan 

kebangsaan seperti yang diungkapkan oleh Yudohusodo (1996:12) 

seperti berikut ini. 

      “Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilingkupi 
oleh rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semnagat 
kebangsaan dalam upaya bangsa untuk mencapai cita-cita 
nasionalnya, dan mnegembangkan eksistensi kehidupannya atas 
dasar nilai-nilai luhur bangsanya.” 

 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat 

rasa kebangsaadalah kesadaran dari suatu bangs auntuk bersatu 

sebagai perekat yang mempersatukan dan memberikan dasar 

kepada jati diri sebagai bangsa.  

2) Kebhinekatunggalikaan 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, kita telah mengetahui 

tentang berbagai definisi mengenai rasa kebangsaan, semangat 

kebangsaan, paham kebangsaan, dan wawasan kebangsaan. Dari 

keempat hal poko tersebut, maka akan lebih mudah bagi kita untuk 

memahami hakikat rasa kebangsaan. Untuk selanjutnya yang perlu 

dikaji lebih jelas lagi adalah mengenai wawasn kebangsaan. 

Menurut Yudohusodo (1996:13) “wawasan kebangsaan yang kita 
anut adalah wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila 
yaitu wawasan kebangsaan yang berlandaskan Ketuhanan Yang 
Maha Esa, dan oleh karenanya memiliki landasan moral, etik, dan 
spiritual, serta yang berkeinginan untuk membangun masa kini dan 
masa depan bangsa yang sejahtera lahir dan batin, material dan 
spiritual, di dunia dan di akhirat.” 
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Dengan landasan Pancasila itu, wawasan kebangsaan yang 

kita anut menantang segala bentuk penindasan oleh suatu bangsa 

terhadap bangsa lain, oleh satu golongan terhadap golongan lain 

juga oleh manusia terhadap manusia lain, karena dilandasi oleh 

Kemanusiaan yang adil dan Beradab yang mengajarkan kepada kita 

untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin 

hak asasi manusia. 

Untuk menambah pemahaman tentang wawasan kebangsaan, 

selanjutnya Yudohusodo (1996:14) mengungkapkan seperti berikut 

ini. 

       “Wawasan kebangsaan yang kita anut berakar pada azas, 
bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, menentang segala 
bentuk feodalisme, totalitarisme dan kedoktrinan oleh mayoritas 
maupun tirani oleh minoritas, karena menghendaki perilaku 
kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan Perwakilan, yang karenanya mendambakan 
terwujudnya masyarakat yang demokratis, sehingga paham 
wawasan kebangsaan kita merupakan paham yang demokratis.” 

 
Sebagai bangsa yang majemuk, keanekaragaman bentuk 

kesenjangan juga pasti mewarnai kehidupan kita sebagai bangsa. 

Bagi negara yang memiliki heterogenitas yang tinggi dan kompleks 

dan dengan kemungkinan adanya disintegrasi yang snagat besar, 

maka setiap langkah dan kebijakannya memang haruslah diarahkan 

untuk semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 

Selanjutnya Yudohusodo (1996:17) menyebutkan bahwa untuk 

bersatu diperlukan hal-hal seperti berikut ini. 
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a) Kemauan; 
b) Kerelaan; 
c) Keikhlasan; 
d) Kemampuan dan; 
e) Kekuatan untuk bersatu 

 
Apabila hingga saat ini kita tetap bersatu sebagai suatu 

negara bangsa, dapatlah dipandang bahwa hal itu bisa tercapai 

hanya dengan karena ada kekuatan yang luar biasa besarnya. Oleh 

karena itu, kita semua telah dilahirkan melalui perjuangan dan 

bertekad untuk menjadi bangsa yang satu, maka segala perbedaan 

yang ada haruslah diserasikan untuk mencapai tujuan bersama. 

Negara ini bukanlah negara agama. Negara ini bukan negara 

yang didasarkan atas satu agama saja. Maka tidak ada halangan 

sedikitpun bagi orang-orang yang berlainan agama untuk hidup 

rukun dan bekerja sama. 

Dengan pemaparan di atas serta ilustrasi yang ada, maka 

dapat didimpulkan bahwa kebhinekaan bukanlah suatu masalah 

besar bagi bangsa yang memiliki semnagat dan tekad kuat untuk 

bersatu mencapai tujuan bersama. 

3) Aktualisasi Paham Kebangsaan 

Pada bahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang hakikat 

rasa kebangsaan dan kebhinekatunggalikaan. Untuk selanjutnya 

yang harus dibahas pula adalah mengenai cara kita dalam 

mengaktualisasikan paham kebangsaan tersebut. Oleh karena itu 
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dalam kajian tentang bangsa ini, akan dijalskan pula mengenai 

aktualisasi paham kebangsaan.  

Menurut Yudohuso dkk (1994: 11) “aktualisasi dari paham 
kebangsaan diwujudkan oleh perseorangan anggota masyarakat, 
oleh keluarga, oleh kelompok, oleh masyarakat, oleh pemerintah 
dan lembaga-lembaga negara. Aktualisasinya pada perseorangan 
berbentuk cara berpikirnya, cara merasakan sesuatu, reaksinya atas 
sesuatu hal, dan cara serta motifnya dalam melakukan sesuatu. 
Pada masyarakat berbentuk alasan dan sifat dari pengelompokan-
pengelompokan tadi secara tindak-tanduk dari kelompok 
masyarakat itu. Pada pemerintah berbentuk program dan 
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan.” 

 
Memantapkan rasa kebangsaan pada seluruh bangsa ini 

haruslah menyentuh rasa keadilan agar dapat terbentuk rasa 

kebersamaan yang bulat. Dalam mewujudkan hal tersebut 

aktualisasinya adalah bahwa berbagai kesenjangan yang ada harus 

dapat dipersempit bahkan ditiadakan. 

Kita melihat sekarang ini banyak sekali kesenjangan seperti 

kesenjangan antardaerah, antarsektor dan antargolongan ekonomi, 

termasuk di dalamnya kesenjangan dalam kesempatan berusaha. 

Dalam rangka mempersempit hal-hal semacam itu maka diperlukan 

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. 

Yudohusodo dkk (1994:15) mengungkapkan seperti berikut 

ini. 

      “Hanya pembangunan yang berkeadilan yang dapat menjamin 
pembanguna yang berkesinambungan. Dengan latar belakang itu, 
maka upaya-upaya pemerataan pembangunan yang sekarang 
memperoleh perhatian besar dalam program-program pemerintah, 
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haruslah dipandang sebagai langkah strategis dalam rangka 
aktualisasi dari paham kebangsaan kita.” 

 

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, 

pengembangan demokrasi merupakan bagian yang sangat penting 

karena terciptanya proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara yang demokratis akan mendorong berkembangnya 

partisipasi masyarakat itu akan meningkatkan peluang untuk 

mewujudkan tingkat kesejahteraan yang lebih tingggi. 

Peningkatan kualitas demokrasi itu tidak dapat berlangsung 

tanpa didukung adanya faktor-faktor yang kondusif untuknya. 

Dalam hal ini tingkat kesejahteraan masyarakat sangat menentukan 

tinggi rendahnya kualitas demokrasi. 

 

2. Pondok Pesantren 

a. Pengertian Pondok Pesantren 

Pesantren merupakan “Bapak” dari pendidikan islam di 

Indonesia, didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman, hal 

ini bisa dilihat dari perjalanan sejarah, dimana bila diruntut kembali 

sesungguhnya pesanteren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah 

islamyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran islam 

sekalian mencetak kader-kader ulama.  

Pesantren sendiri menurut pengertian dasarnya adalah tempat 

belajar para santri. Sedangkan pondok berarti rumah sederhana yang 
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terbuat dari bambu. Disamping itu kata pondok mungkin juga berasal 

dari bahasa arab funduq yang berarti hotel atau asrama (Hasbullah 

2001:138). 

Hasbullah (2001:138) menyatakan sebagai berikut.  

      Pembangunan suatu pesantren didorong oleh kebutuhan 
masyarakat akan adanya lembaga pendidikan lanjutan. Namun 
demikian, faktor guru yang memenuhi persyaratan keilmuan yang 
diperlukan akan sangat menentukan bagi tumbuhnya suatu pesantren. 
Pada umumnya berdirinya suatu pondok pesantren diawali dengan 
pengakuan dari masyarakat akan keunggulan dan ketinggian ilmu 
seorang kiai atau guru tersebut. Semakin tinggi ilmu seorang guru, 
semakin banyak pula orang dari luar daerah yang akan datang untuk 
menuntut ilmu kepadanya dan semakin besar pula pondok pesantren 
tersebut. 
 
 

Kelangsungan hidup suatu pesantren amat tergantung kepada 

daya tarik tokoh sentral (kiai atau guru) yang memimpin, meneruskan 

atau mewarisinya, maka umur pesantren akan lama bertahan, sebaliknya 

pesantren akan menjadi mundur dan makin hilang, jika pewaris atau 

keturunan kiai yang mewarinya tidak memenuhi persyaratan. Jadi 

seorang figure dalam pesantren benar-benar sangat dibutuhkan.  

Hasbullah (2001:24-25) dalam realitasnya, penyelengaraan 

sistem pendidikan dan pengajaran pondok pesantren dewasa ini dapat 

digolongkan menjadi 3 bentuk yaitu: 

1. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan 
pengajaran agama islam, yang pada umumnya pendidikan 
dan pengajaran tersebut diberikan dengan cara nonklasikal 
dimana  para kiai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-
kitab yang ditulis dalam bahasa arab dan biasanya para 
santri tinggal dalam pesantren tersebut. 
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2. Pesantren adalah pendidikan dan pengajaran agama islam 
yang pada dasarnya sama dengan pondok pesantren tersebut 
diatas. Namun, para santri tidak disediakan pondok 
kompleks pesantren tersebut selain itu juga metode 
pendidikan dan pengajaran agama islam dilakukan dengan 
cara datang berduyun-duyun pada waktu-waktu tertentu.  

3. Pondok pesantren dewasa ini merupakan lembaga gabungan 
antara sistem antara sistem pondok dan pesantren yang 
memberikan pendidikan dan pengajaran dengan cara-cara 
yang telah ditentukan 
 
Pondok pesantren sebagai agen pembangunan nasional 

hendaknya berpartisi aktif memecahkan masalah yang timbul 

dalam dunia pendidikan melalui peningkatan mutu pendidikan 

dilingkungan pondok pesantren. Menurut Sulthon dan Khusnuridlo 

(2006:16), pesantren hendaknya memprioritaskan hal-hal sebagai 

berikut. 

a. Peningkatan mutu guru pesantren melalui pendidikan 
akademik dan/atau professional.  

b. Mengembangkan kurikulum secara berkelanjutan sesuai 
dengan visi dan misi pesantren. 

c. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pondok pesantren 
secara memadai, baik untuk pendidkan diniyah maupun 
pendidikan yang diselenggarakan.  

d. Peningkatan mutu penyelenggaraan program wajar diknas 9 
tahun yang melaksanakannya. 

e. Penyetaraan pendidikan pondok pesantren dengan pendidikan 
pendidikan di luarf pondok pesantren.  

f. Peningkatan akuntabilitas pendidikan dilingkungan pondok 
pesantren sehingga dapat pengakuan luas dari kalangan non 
pesantren  

 

b. Pendidikan Pondok Pesantren 

1) Pengertian Pendidikan 

Sebelum di mulai dengan pengerian pendidikan seyogyanya kita 

perlu mengetahui pengertian mendidik dan pendidikan. Mendidik dan 
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pendidikan adalah dua hal yang saling berhubungan. Mendidik 

menunjukan adanya orang yang mendidik dan ada orang yang di 

didik. Maka dari itu mendidik adalah suatu kegiatan yang 

mengandung komunikasi antara dua orang manusia atau lebih (Munib,  

2007:31). Sehubungan dengan hal itu, penulis akan mengemukakan 

pengertian mendidik dari pendapat para ahli sebagai berikut. 

a) Menurut Hoogveeld, mendidik adalah membantu anak supaya 
ia cukup cakap menyelenggarakan tugass hidupnya atas 
tanggung jawanya sendiri.  

b)  Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun 
segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka 
sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat 
mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-
tingginya. 

c)  Menurut Criyns dan Reksosiswoyo, mendidik adalah 
pertolongan yang diberikan oleh barang siapa yang 
bertanggung jawab atas pertumbuhan anak untuk membawanya 
ke tingkat dewasa (Munib 2007: 31-32). 
 

Berdasarkan pengertian dari pendapat para ahli mendidik 

adalah memberikan bantuan kepada anak yang dilakukan dengan 

sengaja dengan jalan membimbing dan memberikan dorongan agar 

anak mendai manusia dewasa, bertanggung jawab atas segala 

perbuatan yang telah ia lakukan baik itu secara pedagogis,  

Selanjutnya untuk membantu memahami konsep pendidikan, 

salah satunya adalah dengan cara memahami berbagai pengertian yang 

telah dikemukakan oleh para ahli. biologis, psikologis dan sosiologis.  

Menurut Crow and Crow (dalam Munib  2007:32), pendidikan 

adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi 
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individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat 

dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. 

Daoed Joesoef (dalam Munib 2007:33) menyatakan sebagai 

berikut. 

      Pendidikan mengandung dua aspek yakni sebagai proses dan 
hasil/produk. Yang dimaksud dengan proses di sini adalah proses 
memberikan bantuan, pertolongan, bimbingan, pengajaran, pelatihan 
terhadap seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil atau 
produk adalah manusia dewasa, susila, bertanggung jawab, dan 
mandiri. 
 

Dari pengertian para ahli yang telah disebutkan diatas 

pendidikan adalah bantuan yang diberikan dengan sengaja kepada 

peserta didik dalam pertumbuhan jasmani maupun rohaninya untuk 

mencapai tinggat dewasa. Dalam hal ini pendidikan dilakukan atau 

diberikan oleh pendidik atau seseorang yang dianggap mempunyai 

suatu kemampuan untuk mendidik kepada peserta didik untuk 

pertumbuhan jasmani dan rohaninya. 

 

2) Pendidikan Pesantren 

a) Ciri-ciri Pendidikan Pesantren 

Pesantren, jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang 

pernah muncul di Indonesia, pesantren merupakan sistem 

pendidikan tertua pada saat ini. Pedidikan pondok pesantren ini 

semula merupakan pendidikan agama yang di mulai sejak 

munculnya masyarakat islam. Meskipun bentukya masih sangat 

sederhana, pada waktu itu pendidikan pesantren merupakan satu-
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satunya pendidikan yang ada pada zaman dahulu yang terstruktur, 

sehingga pendidikan ini dianggap sangat bergengsi. Di dalam 

lembaga ini kaum muslimin Indonesia mendalami doktrin dasar 

islam, khusunya menyangkut dalam praktrek kehidupan 

keagamaan.  

Sulton dan Kusnulridlo (2006:17) mendefinisikan ciri-ciri 

pesantren adalah sebagai berikut. 

a. Adanya hubungan yang akrab antara santri dengan kyainya; 
Hubungan akrab yang dimaksudkan di sini adalah 
terciptanya iklim atau suasana yang nyaman dan kondusif 
antara para santri dengan kyainya. 

b. kepatuhan santri kepada kiai; 
Sudah menjadi kewajiban bagi para santri untuk petuh 
terhadap perkataan kyainya. Pola pendidikan di pondok 
pesantren memusatkan kepemimpinan pada seorang kyai. 
Oleh karena itu, kepatuhan santri kepada kyai merupakan 
suatu kewajiban yang harus dijalankan. 

c. hidup hemat dan sederhana benar-benar diwujudkan dalam 
lingkungan pesantren; 
Hemat dan sederhana yang dimaksud di sini bertujuan 
untuk mengajarkan para santri agar senantiasa hidup dalam 
kesederhanaan. Artinya menggunakan segala sesuatu 
sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebihan. Selain itu, 
hemat dan sedrhana juga bertujuan untuk mengajarkan para 
santri agar senantiasa bersyukur dengan apa yang 
dimilikinya. 

d. kemandirian amat terasa di pesantren; 
Secara umum, kehidupan di pesantren jauh lebih berat 
dibandingkan dengan kehidupan normal orang-orang. Di 
pesantren, para santri diajarkan untuk hidup mandiri. 
Melakukan segala sesuatu dengan usaha sendiri. 

e. jiwa tolong menolong dan suasana persaudaraan sangat 
mewarnai pergaulan di pesantren;  
Tidak heran jika di pesantren sangat erat dengan jiwa 
tolong menolong dan persaudaraan yang erat. Hal ini 
dikarenakan kebiasaan hidup bersama antar para santri 
setiap harinya. Sehingga karena kebiasaan itulah, maka 
rasa persaudaraan mereka menjadi semakin erat. 
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f. disiplin sangat dianjurkan untuk menjaga kedisiplinan ini 
pesantren biasanya memberikan sanksi-sanksi yang 
edukatif; 
Sanksi-sanksi dalam pesantern biasanya diterapkan dengan 
tujuan untuk menegakkan disiplin para santri. Hal ini bisa 
dipandang positif jika tujuan pemberian sanksi itu baik. 
Akan tetapi, bisa dipandang negative jika tujuannya buruk. 

g. keprihatinan untuk mencapai tujuan mulia; 
Kehidupan di pesantren selalu mengajarkan pada para 
santrinya agar selalu berhati-hati dalam segala hal. Prinsip 
kesederhanaan dan apa adanya lah yang dikembangkan 
untuk memudahkan mencapai tujuan yang mulia; 

h. pemberian ijazah, yaitu peencantuman nama dalam satu 
daftar rantai pengalihan pengetahuan yang diberrikan 
kepada santri-santri yang berprestasi 
 

Ciri ciri diatas mengambarkan pendidikan di presantren 

benar-benar dilakukan secara tradisional. Akan tetapi seiring 

perkembangan zaman penerapan ciri-ciri diatas mengalami 

perubahan mengikuti kondisi zaman yang ada.  

Dari waktu-kewaktu fungsi pondok pesantren berjalan 

secara dinamis mengikuti kondisi masyarakat global. Hal ini 

dapat dilihat pada sejarahnya pondok pesantren pada awalnya 

digunakan sebagai suatu wadah untuk menyiarkan agama, tapi 

pada sekarang ini pondok pesantren telah menyelenggarakan 

pendidikan formal maupun nonformal baik itu berupa sekolah 

umum maupun sekolah agama.Berkat kinerja kiai pesantren 

cukup efektif untuk berperan sebagai perekat hubungan dan 

pengayom dalam kehidupan bermasyarakat.  
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Menurut Nurcholis Majid (dalam Sulton dan Kusnulridlo 

2006:15) menjelaskan setidaknya ada 12 prinsip yang melekat 

pada pendidikan pesantren, yaitu: 

1. Teosentrik 
2. Ikhlas dalam pengabdian  
3. Kearifan 
4. Kesederhanaan 
5. Kolektifitas  
6. Mengatur kegiatan bersama 
7. Kemandirian 
8. Tempat menuntut ilmu dan mengabdi  
9. Mengamalkan ajaran agama 
10. Kebebesan terpimpin 
11. Belajar sedalam pesantren bukan untuk mencari 

sertifikat/ijazah saja 
12. Kepatuhan terhadap kiai.  

 

3. Implementasi Penanaman Nilai-nilai Nasionalisme dalam Lingkup 

Kehidupan Sehari-hari 

Konsep nasionalisme lahir pada saat Ben Anderson 

mengungkapkan gagasannya tentang masyarakat khayalan (imagined 

communities). Nasionalisme berakar dari system budaya suatu 

kelompok masyarakat yang saling tidak mengenal satu sama lain. 

Kebersamaan mereka dalam gagasan mengenai suatu bangsa 

dikonstruksikan melalui khayalan yang menjadi materi nasionalisme. 

Sebagai contoh dalam pandangan Anderson, bahwa  nasionalisme 

Indonesia terbentuk dari adanya suatu khayalan akan suatu bangsa 

yang mandiri dan bebas dari kekuasaan kolonial, suatu bangsa yang 

diikat oleh suatu kesatuan media komunikasi, yakni bahasa Indonesia. 

Definisi tersebut memang benar apabila dikemukakan 80 tahun yang 
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lalu, tetapi di masa sekarang bahasa tidak bisa lagi dijadikan jaminan 

untuk mampu membentuk kesatuan nasionalisme bangsa. Hal ini 

disebabkan banyaknya tantangan yang dihadapi oleh semangat 

kebangsaan (nasionalism) itu sendiri. 

Di era globalisasi sekarang ini masalah yang penting mendapat 

perhatian adalah identitas kebangsaan. Derasnya arus globalisasi 

menyebabkan terkikisnya nilai-nilai kebangsaan. Masyarakat 

Indonesia lebih bangga dengan budaya asing daripada budaya 

bangsanya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya rasa bangga 

yang lebih pada diri mereka manakala menggunakan produk luar 

negeri, dibandingkan jika menggunakan produk bangsanya sendiri. 

Slogan “aku cinta buatan Indonesia” sepertinya hanya menjadi ucapan 

belaka, tanpa ada aksi yang mengikuti pernyataan tersebut. Dengan 

keadaan yang seperti ini perlu ditanamkan nilai-nilai nasionalisme 

untuk meningkatkan kecintaan terhadap bangsa Indonesia.  

Pada dasarnya meningkatkan kecintaan terhadap bangsa dan 

tanah air merupakan suatu keharusan bagi kita semua sebagai 

masayarakat Indonesia. Baik sekarang maupun ke depan hingga waktu 

yang tidak terbatas, kewajiban kita adalah untuk tetap berpegang 

teguh pada nilai-nilai nasionalisme yang bersumber pada nilai-nilai 

Pancasila. Dalam hal ini ,nilai-nilai Pancasila harus benar-benar 

dijadikan spirit moralisme untuk merekonstruksi desain Negara 

bangsa yang penuh keadaan dan martabat. Tampaknya ,sekarang ini 
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konsep nasionalisme harus segera direka ulang sesuai dengan 

karakteristik kebangsaan Indonesia yang mutakhir dengan tetap 

berpegang pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. 

Desain isi nasionalisme Indonesia harus dimaknai bahwa nasionalisme 

Indonesia adalah nasionalisme yang menolak segala bentuk 

diskriminasi, kedholiman, penjajahan, penindasan, ketidak adilan, 

serta pengingkaran atas nilai-nilai ketuhanan, sebagaimana yang 

terkandung dalam Pancasila. 

Melihat kenyataan pentingnya nasionalisme di era sekarang 

ini, membuat kita harus berpikir tentang bagaimana cara kita untuk 

bisa mengimplementasikan penanaman nilai-nilai nasionalisme 

tersebut dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Perlu bagi kita untuk 

tahu bahwa nasionalisme berawal dari suatu kesadaran. Maka dari itu, 

nasionalisme dapat dijabarkan dan ditularkan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Salah satu cara menanamkan nilai-nilai 

nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari adalah melalui 

pendidikan. Melalui proses pembelajaran di sector pendidikan, maka 

nilai-nilai pendidikan karakter dapat dimasukkan. Mengingat bahwa 

penanaman nilai-nilai nasionalisme merupakan suatu pembelajaran 

yang bersifat abstrak, maka lembaga pendidikan pun harus mengemas 
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pembelajaran dengan metode yang tepat agar pesan yang terkandung 

di dalamnya dapat diterima oleh semua orang sesuai dengan apa yang 

direncanakan. Ketika nasionalisme itu berkolaborasi dengan 

pendidikan, maka yang akan terjadi adalah adanya rasa saling 

menghargai, serta keharmonisan antar sesamanya.  

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa implementasi nyata 

terhadap penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan 

sehari-hari sangatlah dibutuhkan. Apalagi jika kita menghadapi 

kecaman dari era globalisasi seperti sekarang ini. Arti penting dari 

implementasi terhadap penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam 

lingkup kehidupan sehari-hari adalah untuk menjaga kita dari 

pengaruh luar yang semakin keras. Seperti kita ketahui bahwa tidak 

selamanya pengaruh itu selalu bersifat positif. Ada kalanya pengaruh 

itu bersifat negatif. Pengaruh-pengaruh negatif tersebut apabila 

dibiarkan berkelanjutan maka lama kelamaan akan mengikis rasa cinta 

tanah air para generasi penerus bangsa.  

Sebagai bangsa yang berjiwa nasionalisme, tentunya kita 

semua tidak menghendaki adanya pengaruh buruk masuk ke dalam 

negara kita. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari bangsa 
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Indonesia sendiri untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai 

nasionalisme. Melalui sektor pendidikan, harapkan implementasi 

terhadap penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan 

sehari-hari akan tercapai dengan baik. 

B. Kerangka Berpikir 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan 1. Kerangka Berpikir 
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Moerdiono (dalam Suprayogi 1992: E2) memaparkan bahwa 

nasionalisme adalah tekad untuk hidup suatu bangsa di bawah suatu 

negara yang sama, terlepas dari perbedaan etnis, ras, agama ataupun 

golongan. Tekad untuk hidup bersama di bawah suatu negara yang sama 

dengan melepaskan diri dari segala macam perbedaan merupakan suatu 

bentuk untuk menjauhkan segala bentuk diskriminasi. Bagi bangsa 

Indonesia, nasionalisme bukan hanya sekadar istilah atau ucapan belaka. 

Nasionalisme bagi bangsa Indonesia sangatlah penting karena telah 

menghantarkan bangsa Indonesia kepada gerbang kemerdekaan yang 

masih kita rasakan sampai dengan saat ini. 

Mengingat arti pentingnya nasionalisme bagi bangsa Indonesia, 

maka sudah menjadi kewajiban dan juga kesadaran bagi seluruh warga 

negara Indonesia untuk tetap mentransformasikan nilai-nilai nasionalisme 

itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bangkitnya jiwa nasionalisme 

yang telah mempersatukan semua perbedaan yang ada dalam diri 

masyarakat Indonesia, maka akan tercipta suatu keutuhan negara. Dengan 

demikian kejayaan Indonesia akan tetap pada puncaknya. 

 Untuk menciptakan suatu keutuhan negara, diperlukan adanya 

kesadaran dari masing-masing bangsanya. Pada dasarnya untuk 
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mewujudkan cita-cita terciptanya keutuhan negara, jiwa nasionalisme itu 

harus dimiliki oleh warga negara, instansi-instansi atau lembaga-lembaga, 

bahkan di seluruh kalangan masyarakat. Apabila kesadaran tersebut telah 

terwujud maka secara tidak langsung akan tercipta keutuhan di suatu 

negara. 

Berkaitan dengan instansi-instansi atau kelembagaan, yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini adalah tentang nasionalisme di pondok 

pesantren. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan 

nonformal yang ada di Indonesia yang sudah lama keberadaannya. 

Eksistensi pondok pesantren pada umumnya telah diakui oleh pemerintah. 

Sebagai salah satu lembaga pendidikan nonformal di Indonesia, pondok 

pesantren pada hakikatnya mengutamakan keberhasilan pada ilmu agama, 

sedangkan ilmu yang lain dianggap sebagai pelengkap. Padahal 

sebelumnya telah dijelaskan bahwa nilai-nilai nasionalisme itu hatus 

dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk instansi-instansi atau 

kelembagaan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai salah satu 

pendidikan nonformal yang ada di Indonesia, sudah seharusnya bagi 

pondok pesantren untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang lain di luar ilmu 

agama dalam hal ini adalah mengenai nasionalisme. Sehingga keberhasilan 
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penanaman ilmu agama itu akan diimbangi dengan keberhasilan ilmu-ilmu 

yang lain termasuk nilai-nilai nasionalisme. Di samping keberhasilan 

tersebut, keberhasilan lain yang diharapkan adalah dengan terwujudnya 

penanaman nilai-nilai agama dan nilai-nilai nasonalisme maka akan 

mendukung terciptanya suatu keutuhan negara. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif.   Peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap 

muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian 

(McMillan dan Schumacher 2003 dalam Syamsuddin dan Damaianti 2007:73). 

Data hasil penelitian ini berupa data deskriptif yang tidak dihitung menggunakan 

rumus-rumus statistik (Strauss & Curbin 2003 dalam Syamsuddin dan Damaianti 

2007:73). Dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini, peneliti akan 

menggambarkan dan menganalisis setiap individu dalam kehidupan dan 

pemikirannya. Penggunaan pendekatan kualitatif ini adalah untuk meneliti tentang 

penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari.  

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif ini, peneliti mencoba untuk 

memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Tujuan 

peneliti adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan, mempelajari, dan 

menjelaskan tentang fenomena penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup 

kehidupan sehari-hari. Arikunto (2002: 12) mengatakan bahwa pemahaman 

terhadap fenomena ini diperoleh dengan jalan mendeskripsikan dan 

mengeksplorasikannya dalam bentuk sebuah narasi. Dengan cara tersebut, maka 

peneliti akan dapat memperlihatkan hubungan antara peristiwa dan makna 

peristiwa. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Pondok Pesantren Darul Falah Desa 

Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Jekulo adalah salah satu desa 

sekaligus kecamatan yang terletak di ujung timur Kabupaten Kudus. Sejak 

sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, 

sudah berdiri pondok pesantren untuk mendidik kader bangsa selanjutnya menjadi 

ulama yang ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tepatnya 

pondok pesantren tersebut berdiri pada tahun 1923. Dalam perkembangannya, 

pesantren ini semakin pesat, sehingga daya tampung pun semakin banyak. 

 

C. Fokus Penelitian 

 Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:  

a. Untuk mengetahui pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme 

dalam lingkup kehidupan sehari-hari  di Pondok Pesanteren Darul Falah 

Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. 

b. Untuk mengetahui faktor penentu dalam penanaman nilai-nilai 

nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari  di Pondok 

Pesanteren Darul Falah Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten 

Kudus. 

c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penanaman nilai-nilai 

nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok 

Pesanteren Darul Falah Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten 

Kudus. 
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D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain  

(Moleong 2002: 112). 

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data 

yang bersifat primer dan sekunder. 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh 

langsung di lapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk 

penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan 

informan dan observasi (pengamatan). Informan dalam penelitian ini 

antara lain adalah sebagai berikut. 

- Pengajar  Pondok Pesantren Darul Falah Desa Jekulo, Kecamatan 

Jekulo, Kabupaten Kudus yang berjumlah tiga orang,  yaitu Bapak 

Badawi, Ibu Maftuchah, dan Bapak Musthofik. 

- Dua santri putra di Pondok Pesantren Darul Falah Desa Jekulo, 

Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, yaitu: Fadholi dan Sobirin 

- Dua santri putri di Pondok Pesantren Darul Falah Desa Jekulo, 

Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, yaitu: Khofi Ma’afsadah dan 

Mastikah 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau yang dikumpulkan 

oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah 

ada. Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan dari peneliti 

terdahulu (Moleong 2002: 157). Untuk penelitian ini data sekundernya 

berupa buku, dokumen-dokumen, surat kabar yang terkait dengan 

materi nilai-nilai nasionalisme. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian di samping menggunakan metode yang tepat, juga perlu 

memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan 

cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab 

secara lisan pula. Kegiatan wawancara ini dilakukan oleh peneliti 

terhadap informan di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 

sebanyak empat kali. 

Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan teknik komunikasi 

langsung yang berbentuk wawancara tak berstruktur karena teknik ini 

memiliki kelebihan antara lain: 

a. Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan keterangan 

dengan lebih cepat; 
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b. Ada keyakinan bahwa penafsiran responden terhadap 

pertanyaan yang diajukan adalah tepat; 

c. Sifatnya lebih luas; 

d. Pembatasan-pembatasan dapat dilakukan secara langsung, 

apabila jawaban yang diberikan melewati batas ruang lingkup 

masalah yang di teliti; 

e. Kebenaran jawaban dapat di periksa secara langsung. 

 

2. Pengamatan (Observvasi) 

Observasi ialah kegiatan pemuatan perhatian terhadap semua objek 

dengan menggunakan seluruh alat indera, jadi dapat dilakukan dengan 

indera penglihat, peraba, penciuman, pendengar, pengecap (Arikunto, 

2002: 133). Observasi dalam penelitian yang berjudul ”Penanaman 

Nilai-Nilai Nasionalisme Dalam Lingkup Kehidupan Sehari-Hari Di 

Pondok Pesantren Darul Falah Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, 

Kabupaten Kudus”, pengamatan (observasi) dalam hal ini 

dilaksanakan dilingkungan Pondok Pesantren Darrul Falah dalam 

kehidupan sehari-harinya untuk mengamati Penanaman nilai-nilai 

nasionalisme terhadap para santrinya dan mengamati pemaknaan nilai-

nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari para santri di 

Pondok Pesantren Darul Falah dan lingkungan sekitar pondok. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat 

teori, hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian  

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data-data yang berkaitan dengan perwujudan penanaman nilai-nilai 

nasionalisme di Pondok Pesantren Darul Falah Desa Jekulo, 

Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. 

 

F. Objektivitas dan Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji validitas. 

Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah 

valid dan objektif. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi 

pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti dengan 

demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian. Validitas sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir penelitian, 

oleh karena itu diperlukan beberapa teknik untuk memeriksa keabsahan data yaitu 

dengan menggunakan teknik triangulasi.  

Triangulasi yang dipakai adalah triangulasi dengan sumber yang 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton 

dalam Moleong 2002 : 178). Triangulasi data ini dapat dicapai dengan jalan : 
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a. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang (hasil wawancara). 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang sewaktu diteliti dengan 

sepanjang waktu. 

c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan  

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi,orang berada, orang 

pemerintahan. 

  Dalam praktik pelaksanaannya peneliti hanya menggunakan beberapa dari 

jalan yang telah dipaparkan di atas, adapun jalan yang digunakan peneliti dalam 

melakukan keabsahan data yaitu diantaranya: 

a. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang (hasil wawancara). 

b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Penggunaan kedua jalan yang digunakan peneliti dalam melakukan uji 

keabsahan data dikarenakan kedua jalan yang ditulis peneliti dianggap paling 

cocok dan dianggap mampu untuk memberikan hasil penelitian yang valid 
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G. Analisis Data 

Dalam proses analisis data terdapat komponen-komponen utama yang 

harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, sajian data, 

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data merupakan suatu proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kecil seperti yang disarankan pada data.  

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau 

fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan. Analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. 

Tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pengumpulan Data 

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif 

dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di 

lapangan, yaitu pencatatan data yang diperlukan terhadap 

berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan 

serta melakukan pencatatan di lapangan 

2. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai 

dengan fokus peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu, dan mengorganisasikan data-data yang di reduksi 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan 
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dan mempermudah peneliti untuk mencari sewaktu-waktu 

diperlukan. Kegiatan reduksi ini telah dilakukan peneliti setelah 

kegiatan pengumpulan dan pengecekan data yang valid. 

Kemudian data ini akan digolongkan menjadi lebih sistematis, 

sedangkan data yang tidak perlu akan dibuang ke dalam bank data 

karena sewaktu-waktu data ini mungkin bisa digunakan kembali. 

Reduksi yang dilakukan peneliti mencakup banyak data 

yang telah didapatkannya di lapangan. Data di lapangan yang 

masih umum kemudian disederhanakan difokuskan kembali ke 

dalam permasalahan utama penelitian. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam 

bentuk matrik, network, cart atau grafis, sehingga peneliti dapat 

menguasai data. 

4. Pengambilan simpulan atau verifikasi  

Peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, 

persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. 

Jadi, dari data tersebut peneliti mencoba mengambil kesimpulan. 
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Bagan 2. Analisis Data Model Interaktif 

Keempatnya dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keempat Analisis Data Model Interaktif (Miles 1992:20) 

 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di 

lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut 

tahap pengumpulan data, karena data yang dikumpulkan banyak maka 

diadakan reduksi data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk 

penyajian data. Apabila ketiga tersebut selain dilakukan, maka diambil 

suatu keputusan atau verifikasi. 

Reduksi Data Penyajian Data 

Penarikan simpulan atau 
Verifikasi 

Pengumpulan Data 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti di terhadap para pengurus dan para santri di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

adalah wawancara mengenai penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup 

kehidupan sehari-hari di lingkungan Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. 

Hasil penelitian berupa hasil wawancara terhadap para pengajar dan para santri di 

Pondok Pesantren Darul Falah Kudus dan disertai pula dengan dokumentasi foto 

sebagai bukti yang memperkuat hasil penelitian ini.  

 

1. Gambaran Umum Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 

Secara geografis, Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus yang 

beralamat di Jalan Sewonegoro nomor 25-29 RT 01/X Jekulo Kudus 59382 

telepon (0291) 4246020, 4246018, dan 435937 serta nomor fax (0291) 4246017, 

merupakan salah satu pesantren salaf yang terletak di Desa Jekulo, Kecamatan 

Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah seluas 1630 m2. Desa Jekulo merupakan 

dataran rendah, sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Rejo, sebelah 

selatan berbatasan dengan Desa Bulu Cangkring, sebelah barat berbatasan dengan 

Desa Hadipolo, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Klaling. Mengenai 
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batas Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus dapat dijelaskan batas 

teritorialnya sebagai berikut. 

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah orang kampung 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pondok Pesantren Bareng 1923 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid Baitus Salam Jekulo 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Maqam Jekulo 

Aspek sosial ekonomi masyarakat Jekulo bervariatif karena terletak di 

jalur pantura Surabaya-Jakarta, dengan demikian desa ini memiliki sistem 

perekonomian yang berpusat pada pertanian, perdagangan, dan perindustrian. 

Sedangkan dalam aspek pendidikan Desa Jekulo terkenal dengan pusat pesantren 

sebab terdapat kurang lebih sebelas pondok pesantren di Desa Jekulo. Adapun 

komplek Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus ada empat komplek yang 

terdiri dari dua komplek putra dan dua komplek putri, yang semua komplek diapit 

oleh rumah para Pembina Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. 

Sistem kepengurusan di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 

ditunjukkan dalam suatu struktur organisasi yang bersifat mengikat dan 

menyeluruh. Adanya kesadaran dari masing-masing bagian dalam menjalankan 

tugas-tugas dan tanggung jawabnya merupakan hal yang dianggap sangat penting. 

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo 

Kudus, akan ditampilkan seperti di bawah ini. 
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Bagan 3. Struktur Organisasi Kepengurusan Pondok Pesantren Darul Falah 

Jekulo Kudus 

 

 

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan sarana dan 

prasarana. Sarana dan prasarana secara tidak langsung sangat mempengaruhi 

tingkat kekondusifan pembelajaran di pesantren. Keberadaan sarana dan prasarana 

yang memadai dapat menolong santri dalam memahami pelajaran yang diberikan. 

Karena fungsi sarana dan prasarana yang ada sebagai alat penyeimbang 

pandangan identitas yang berpusat di otak dan panca indera sebagai penangkap 

realitas umum. Kesatuan idealitas dan realitas menumbuhkan pemahaman yang 
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melangit dan membumi. Pengetahuan yang dapat ditangkap oleh panca indera 

lebih mampu memberikan bekas mendalam pada individu yang sedang belajar.  

Terlepas dari hal-hal di atas, mengenai proses pembelajarannya, Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus memiliki cara tersendiri. Adanya kurikulum 

pondok yang membedakan dengan kurikulum di sekolah formal, membuat pola 

pendidikan di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus juga terasa berbeda. 

Pembelajaran yang berbasis agama yang didasarkan pada Al Qur’an dan Hadist, 

menjadi tujuan utama di sini. Pelajaran-pelajaran umum seperti di sekolah formal 

tidak bisa diajarkan secara maksimal, kalau pun bisa mungkin hanya akan 

disisipkan dalam materi pondok. 

Menurut hasil pengamatan dan wawancara di Pondok Pesantren Darul 

Falah Jekulo Kudus, secara umum pembelajaran tentang nasionalisme tidak 

diajarkan secara khusus dan tersendiri. Mengingat adanya perbedaan kurikulum 

dengan sekolah formal. Meskipun demikian, pihak pondok pesantren menjelaskan 

bahwa pengajaran nasionalisme itu akan tetap diajarkan, hanya saja disisipkan 

dalam materi-materi pondok. Hal inilah yang membedakan antara pondok 

pesantren dengan sekolah formal pada umumnya. 

Secara umum, data-data yang terdapat dalam penelitian ini merupakan 

suatu data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap narasumber/informan. 

Keberadaan informan sangat mempengaruhi hasil penelitian ini. Data-data yang 

berhasil dihimpun oleh peneliti berdasarkan wawancara dengan informan, 

selanjutnya dijelaskan dalam hasil penelitian ini secara jelas. Dalam gambaran 

umum profil Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus ini, peneliti turut 



 

 

74

menyertakan data-data informan yang terlibat dalam penelitian ini. Keterlibatan 

para informan dalam suatu penelitian merupakan faktor pendukung dalam 

keberhasilan penelitian. Adapun data-data informan tersebut, akan dipaparkan 

dalam tabel berikut ini. 

Tabel 1. Tabel Data Pribadi Informan (Pengajar) Pondok Pesantren 

Darul Falah Jekulo Kudus 

Informan (Pengajar) 

No Nama Data Pribadi Informan 

1. AH. Badawi Nama  Lengkap         : AH. Badawi 

Tempat,tanggal lahir  : Kudus, 06 Mei 1967 

Pendidikan Terakhir  : Madrasah Aliyah 

Pekerjaan                   : Swasta 

Status /Jabatan           : Pimpinan, Pengurus, 

Pengajar di 

Pondok Pesantren 

Darul Falah Jekulo 

Kudus 

2. Maftuchah Ulin 

Nihayati 

Nama  Lengkap         : Maftuchah Ulin Nihayati 

Tempat,tanggal lahir  : Semarang, 30 April 1972 

Pendidikan Terakhir  : Madrasah Tsanawiyah 

Pekerjaan                   : Ibu rumah tangga 

Status /Jabatan           : Pengurus, Pengajar di 

Pondok Pesantren 
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Darul Falah Jekulo Kudus 

3. Musthofik Nama  Lengkap         : Musthofik 

Tempat,tanggal lahir : Banyumas 25 September 1982 

 

Pendidikan Terakhir  : Madrasah Aliyah 

Status /Jabatan           : Pengajar di 

Pondok Pesantren 

Darul Falah Jekulo Kudus 

 

 Setelah mengetahui data pribadi informan (pengajar) seperti yang telah 

dipaparkan di atas, selanjutnya akan dipaparkan pula data pribadi para santri yang 

menjadi informan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, akan disajikan dalam 

bentuk tabel berikut ini. 

Tabel 2. Tabel Data Pribadi Informan (Pengajar) Pondok Pesantren Darul 

Falah Jekulo Kudus 

Informan (Santri) 

No Nama Data Pribadi 

1. Khofi Ma’afsadah Nama  Lengkap : Khofi Ma’afsadah 

Tempat,tanggal lahir : Kendal, 30 Juli 1990 

Jenis kelamin             : Perempuan 

Asal   : Kendal 

Tahun masuk pondok : 2005 

Pendidikan terakhir : Madarasah Aliyah 

Status/Jabatan             : Santri di Pondok Pesantren 

Darul Falah Jekulo Kudus 
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2. Mastikah Nama  Lengkap : Mastikah 

Tempat,tanggal lahir : Demak, 25 Oktober 1990 

Jenis kelamin             : Perempuan 

Asal   : Demak 

Tahun masuk pondok : 2006 

Pendidikan terakhir : Madarasah Tsanawiyah 

Status/Jabatan             : Santri di Pondok Pesantren 

Darul Falah Jekulo Kudus 

3. Fadholi Nama  Lengkap : Fadholi 

Tempat,tanggal lahir : Jepara, 21 Februari 1989 

Jenis kelamin             : Laki-laki 

Asal   : Jepara 

Tahun masuk pondok : 2005 

Pendidikan terakhir : Madarasah Aliyah 

Status/Jabatan             : Santri di Pondok Pesantren 

Darul Falah Jekulo Kudus 

4. Shobirin Nama  Lengkap : Shobirin 

Tempat,tanggal lahir : Purwodadi, 22 Juni 1989 

Jenis kelamin             : Laki-laki 

Asal   : Purwodadi 

Tahun masuk pondok : 2007 

Pendidikan terakhir : Madarasah Aliyah 

Status/Jabatan             : Santri di Pondok Pesantren 

Darul Falah Jekulo Kudus 
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2. Pemaknaan Terhadap Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme  

a. Pandangan Warga Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus tentang 

Nasionalisme 

1) Pengertian Nasionalisme Berdasarkan Sudut Pandang Para Pengajar 

atau Pengurus Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara tentang penanaman 

nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari yang 

dilakukan oleh peneliti mulai tanggal 31 Mei sampai dengan 6 Juni 

2011 di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, peneliti telah 

berhasil mewawancarai beberapa pengajar atau pengurus Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus diantaranya yaitu Bapak Badawi 

dan Ibu Maftuchah. Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara tersebut 

akan diuraikan seperti berikut ini. 

a) Pengertian Nasionalisme Menurut Bapak Badawi 

Menurut Bapak Badawi, salah satu pengajar sekaligus 

pengurus dalam hal ini sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul 

Falah Jekulo Kudus, menjelaskan bahwa nasionalisme pada 

umumnya adalah suatu aliran yang menyatakan rasa kecintaan 

terhadap tanah air (Kubul Waton Minal Iman). Dalam hal ini bapak 

Badawi berbendapat bahhwa “Negara Indonesia adalah negara 

perdaiman (negara Darul Salam) dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia adalah negara final tidak dapat dirubah” pernyataan 

tersebut dikeluarkan oleh Bapak Badawi dengan alasan bahwa 
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nasionalisme itu bersifat pilihan dengan demikian jika seseorang 

telah menentukan tujuan maka tujuan itu harus dijaga dan 

diwujudkan, hal ini sama dengan jika seseorang telah memilih 

Negara Indonesia dan telah merumuskan apa yang menjadi tujuan, 

maka seseorang itu harus senantiasa selalu menjalankan apa yang 

menjadi tujuan yang telah ditentukan. Ungkapan rasa cinta akan 

tanah air sendiri pada dasarnya berkaitan erat dengan peran kita 

sebagai bangsa Indonesia. 

Sebagai bangsa Indonesia yang cinta akan tanah air, 

tentunya nasionalisme itu tumbuh dalam diri pribadi kita masing-

masing. Nasionalisme secara umum yang dikenal orang di luar, 

tidaklah sama dengan nasionalisme yang diajarkan di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. Pengertian nasionalisme 

dalam lingkup kehidupan pondok pesantren pada umumnya tidak 

diajarkan secara utuh seperti di sekolah-sekolah formal lainnya.  

Di sekolah-sekolah formal mengajarkan nasionalisme baik 

secara teori maupun praktik, sedangkan di pondok pesantren 

nasionalisme diajarkan secara tersirat. Maksud dari tersirat adalah 

pengajaran tentang materi nasionalisme di Pondok Pesantren Darul 

Falah Jekulo Kudus tidaklah disampikan secara teori dan praktik 

seperti di sekolah formal, melainkan disisipkan pada materi-materi 

pondok pesantren, akan tetapi pelajaran yang ada di pondok 
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pesantren itu mengabdi pada apa yang ada dalam kehidupan 

bernegara.  

Dalam wawancara ini, Bapak Badawi menekankan bahwa 

nasionalisme menurut sudut pandang pondok pesantren itu berbeda 

dengan nasionalisme pada umumnya. Perbedaan itu hanyalah suatu 

perbedaan penafsiran saja, akan tetapi pada intinya segala sesuatu 

mengenai nasionalisme itu berasal dari pemahaman yang sama 

tentang nasionalisme, yaitu rasa kecintaan terhadap tanah air. 

b) Pengertian Nasionalisme Menurut Ibu Maftuchah 

Pengertian nasionalisme yang disampaikan oleh Ibu 

Maftuchah tidak jauh berbeda dengan pengertian nasionalisme 

yang disampikan oleh Bapak Badawi. Nasionalisme menurut beliau 

adalah paham yang menyatakan rasa kecintaannya terhadap tanah 

air. Rasa kecintaan terhadap tanah menurut beliau tidaklah harus 

ditunjukkan atau dipraktikkan secara langsung. Semua itu 

tergantung bagaimana kita menyikapi suatu kepercayaan yang kita 

anggap benar. 

 Serupa dengan pendapat Bapak Badawi yang menyatakan 

bahwa di Pondok Pesantren Darul Falah nasionalisme tidaklah 

diajarkan secara langsung seperti di sekolah formal, maka Ibu 

Maftuchah pun turut menguatkan pernyataan tersebut. Menurut 

beliau, nasionalisme pondok pesantren itu sudah dipersiapkan 

dalam materi pondok pesantren. Untuk persoalan penyampaian 
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atau penerapannya, semua tergantung kepada pengajarnya. Tidak 

ada kurikulum khusus yang membahas tentang nasionalisme di 

Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. Semuanya 

teraangkum dalam materi pondok yang telah dipersiapkan. Hal ini 

sudah dilakukan sejak dahulu, sehingga tidak mungkin bagi pihak 

pondok pesantren untuk mengadakan perubahan yang signifikan 

karena itu akan mempengaruhi hal-hal yang lain. 

 

c) Pengertian Nasionalisme Menurut Bapak Musthofik 

Melengkapi dan menyempurnakan pendapat yang 

diungkapkan oleh Bapak Badawi dan Ibu Maftuchah, maka berikut 

ini pula Bapak Musthofik sebagai salah satu pengajar di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus turut menyampaikan 

pendapatnya mengenai nasionalisme. 

“nasionalisme merupakan bentuk rasa cinta terhadap tanah air. 
Rasa cinta terhadap tanah air itu bisa diungkapkan dengan berbagai 
cara. Dalam pola kehidupan pondok pesantren, nasionalisme 
disampaikan secara tersirat dengan menyisipkannya dalam materi-
materi pondok/kitab.” 

 
Tidak jauh beda dengan pendapat Bapak Badawi dan Ibu 

Maftuchah, pendapat yang diungkapkan Bapak Mustofik pun 

memiliki penafsiran yang sama. Berkaitan dengan cara 

penyampaian materi nasionalisme, Bapak Mustofik membenarkan 

pendapat dari Bapak Badawi dan Ibu Maftukhah bahwa di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus memang tidak mengajarkan 
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materi tentang nasionalisme secara terpisah. Hal ini terjadi karena 

memang pada dasarnya tidak ada kurikulum khusus dalam pondok 

pesantren yang mengatur tentang nasionalisme, sehingga 

penyampaian materi tentang nasionalisme hanya bisa disampaikan 

secara tersirat dengan menyisipkannya dalam materi pondok 

pesantren. Bapak Mustofik turut menambahkan bahwa terkadang 

materi tentang nasionalisme itu sudah ada dalam kitab. 

2) Pengertian Nasionalisme Menurut Para Santri di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara tentang penanaman 

nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari yang 

dilakukan oleh peneliti mulai tanggal 31 Mei sampai dengan 6 Juni 

2011 di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, peneliti telah 

berhasil mewawancarai beberapa santri di Pondok Pesantren Darul 

Falah Jekulo Kudus diantaranya yaitu Khofi Ma’afsadah dan Mastikah. 

Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara tersebut akan diuraikan seperti 

berikut ini. 

 

a) Pengertian Nasionalisme Menurut Khofi Ma’afsadah 

Sebagai salah satu santri putri di Pondok Pesantren Darul 

Falah Jekulo Kudus, Khofi Ma’afsadah memiliki pendapat yang 

cukup berbeda dan unik. Pada awal kegiatan wawancara ini, Khofi 

sempat menyatakan kebingungannya tentang pengertian 
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nasionalisme. Setelah peneliti memberikan sedikit kata kunci, 

akhirnya Khofi mampu memberikan pendapatnya mengenai 

pengertian nasionalisme dalam sudut pandangnya sendiri.  

Nasionalisme menurut Khofi adalah cinta terhadap tanah air 

atau paham yang cinta terhadap tanah airnya. Cinta terhadap tanah 

air sangat didukung oleh peran bangsanya. Apabila bangsa 

Indonesia bersedia untuk bersatu, maka nasionalisme itu bisa 

terwujud. Dari pernyataan tersebut kemudian Khofi menarik 

benang merah tentang pengertian nasionalisme. Menurutnya 

nasionalisme itu secara khusus adalah bentuk kebersamaan. 

Kebersamaan yang dimaksudkan adalah kebersamaan dalam 

lingkup pribadi maupun lingkup umum. 

 

b) Pengertian Nasionalisme Menurut Mastikah 

Hampir serupa dengan apa yang dikatakan oleh Khofi, 

nasionalisme menurut Mastikah adalah rasa cinta terhadap tanah 

air. Di lingkup kehidupan Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo 

Kudus, secara tidak langsung sudah dimengerti dan diterapkan 

dengan baik yaitu dalam bentuk kegiatan yang didasarkan pada 

prinsip kebersamaan. Semua kegiatan di Pondok Pesantren Darul 

Falah Jekulo Kudus selalu berlandaskan akan kebersamaan. 

Mastikah juga menambahkan bahwa kebersamaan itulah yang bisa 

menciptakan adanya nasionalisme yang utuh dan kokoh. 
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c) Pengertian Nasionalisme Menurut Fadholi 

Pengertian nasionalisme yang lain adalah menurut Fadholi 

salah satu santri putra di Pondok Pesentren Darul Falah Desa 

jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten kudus. Fadholi merupakan 

satu santri yang cukup senior di pondok tersebut.. Dalam 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap saudara Fadholi, 

dia menyatakan nasionalisme sebagai berikut.  

“nasionalisme adalah orang yang mempunyai jiwa untuk 
memikirkan tentang negara”  

 
Dari pernyataan tersebut, seseorang dikatakan berjiwa 

nasionalisme apabila seseorang itu memiliki kemampuan untuk 

memikirkan kepentingan negara bukan semata-mata memikirkan 

kepentingannya sendiri, dengan kata lain seseorang itu harus 

tunduk dan patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah atau negara, seperti yang diungkapkan saudara Fadholi 

“atiullaha watiul rosul waulil amriminkum” ungkapan yang 

dikeluarkan oleh saudara Fadholi tersebut mempunyai makna 

setiap orang wajib tunduk dan patuh terhadap pemerintah atau 

negara asalkan perintah itu tidak bertentangan dengan 

kemaslahatan masyarakat.  

d) Pengertian Nasionalisme Menurut Sobirin  

Sebagai salah satu santri putra di Pondok Pesantren Darul 

Falah Jekulo Kudus, Shobirin mengungkapkan pengertian yang 
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lain mengenai nasionalisme. Dalam petikan wawancara yang 

dilakukan peneliti, Shobirim berpendapat sebagai berikut. 

“Nasionalisme itu adalah pemerintahan yang ada aturan-aturan 
negaranya. Penyampaian materi yang berkaitan dengan 
nasionalisme, biasanya disampaikan dalam pelajaran Fikih. Dalam 
pelajaran ini, disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan urusan 
kenegaraan dipandang dari kacamata Islam. Pada umumnya 
pelajaran ini hanya sekilas saja diajarkan, tidak sepenuhnya. 
Penyampaian materi nasionalisme dalam pelajaran Fikih, pada 
umumnya dilakukan dengan memberikan contoh contoh.” 

 
Lebih lanjut lagi, Shobirin menambahkan bahwa 

nasionalisme di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 

belum berjalan sepenuhnya. Hal itu dibuktikan ketika hari libur 

nasional. Menurutnya, pada saat hari libur nasional, Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus masih melakukan aktivitasnya 

seperti biasa, tidak ada pengecualian atau libur. Menurutnya, dalam 

hari libur nasional, di pondok pesantren ini belum ditekankan untuk 

libur. 

Masih berkaitan dengan nasionalisme, selaanjutnya Shobirin 

pun menenrangkan bahwa hubungan para santri dengan masyarakat 

sekitar pondok pesantren juga masih belum stabil. Artinya 

hubungan mereka dengan warga masyarakat masih terkesan 

tertutup. Hal ini terjadi karena adanya jam-jam tertentu yang tidak 

memperbolehkan para santri untuk keluar dari pondok pesantren. 

Shobirin juga menambahkan bahwa hanya santri yang sudah senior 

saja yang kemungkinan masih bisa berinteraksi dengan baik 

terhadap masyarakat luar. 
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Berdasarkan pengertian nasionalisme menurut dua sudut 

pandang (pengajar dan santri) yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pada umumnya pemahaman para pengajar dan para 

santri di pondok apaesantren Darul Falah Jekulo Kudus tentang 

nasionalisme adalah sama. Mereka berpendapat bahwa nasionalisme itu 

adalah paham yang menyatakan rasa kecintaannya terhadap tanah air. 

Baik dari sudut pandang pengajar maupun dari sudut pandang santri, 

pada intinya mereka menganut pemahaman yang sama. Hanya saja, 

jawaban unik yang disampaikan oleh para santri bisa menambah 

referensi kita semua untuk memperdalam makna dari nasionalisme. 

Penegasan lain yang terdapat dalam wawancara di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus adalah bahwa pengajaran dan 

penerapan nilai-nilai nasionalisme di pondok pesantren itu berbeda 

dengan penerapan nasionalisme pada umumnya. Di sekolah-sekolah 

formal pada umumnya bisa mengajarkan tentang nilai-nilai 

nasionalisme secara lengkap dan terarah karena memang di sekolah 

formal memiliki mata pelajaran tersendiri yang mengajarkan tentang 

nilai-nilai nasionalisme yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Adanya 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah formal, sedikit 

banyak bisa membantu para pengajar dalam menerapkan nilai-nilai 

nasionalisme dalam diri siswa. Lain halnya dengan keadaan di pondok 
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pesantren. Kurikulum yang dibuat di pondok pesantren berbeda dengan 

kurikulum di sekolah-sekolah formal.  

Pada dasarnya pola pendidikan di pondok pesantren lebih 

menekankan pada pendidikan budi pekerti, namun dipandang dari sudut 

keagamaan. Penekanan itu membuat kegiatan di pondok pesantren 

menjadi terikat. Semua hal yang dipelajari dan diajarkan di pondok 

pesantren bersumber pada agama dan mengarah pula kepada agama. 

Pembentukan karakter kuat yang agamis, membuat kegiatan di pondok 

pesantren menjadi terbatas ruang geraknya. Tidak ada kurikulum yang 

mengatur tentang nasionalisme secara khusus, sehingga mengakibatkan 

pengajaran tentang materi nasionalisme masih sangat kurang. 

 

b. Pemaknaan Penanaman Nilai-nilai Nasionalisme dalam Lingkup 

Kehidupan Sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo 

Kudus 

1) Bentuk-bentuk Kegiatan untuk Memaknai Penanaman Nilai-nilai 

Nasionalisme dalam Lingkup Kehidupan Sehari-hari di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 

Pemaknaan terhadap penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam 

lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo 

Kudus pada dasarnya berkaitan erat dengan bentuk kegiatan yang ada di 

pondok. Hubungan antara keduanya saling berkesinambungan. 

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, 
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dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di Pondok Pesantren Darul 

Falah Jekulo Kudus, maka diperoleh data-data seperti berikut ini. 

Pada umumnya Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 

melaksanakan berbagai macam pendidikan, diantaranya adalah 

pendidikan nonformal dan pendidikan formal. Dalam pendidikan 

nonformal atau pendidikan yang dibentuk oleh pondok pesantren 

sendiri adalah berupa Pengajian Salafiyah dengan menggunakan Kitab 

Kuning. Untuk pendidikan formal diantaranya adalah dengan 

mendirikan program Wajib Belajar Dasar (Wajar Dikdas), paket B, 

paket C dan juga SMK Darul Falah. 

Adapu pendidikan nonformal sistem pengajarannya adalah 

menggunakan sistem klasikal atau madras juga sistem sorogan yang 

sepenuhnya diatur dalam program Takhasus An Nasyri. Jenjang 

pendiidkan yang diselenggarakan adalah setara Madrasah Tsanawiyah 

(Mts) untuk Takhassus I, II, dan III, dan setara Madrasah Aliyyah (MA) 

untuk Kelas IV, V, dan VI. 

Dalam proses belajar, para santri berkewajiban untuk mengikuti 

program belajar di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus yang 

langsung dipandu oleh pengasuh, Ustadz atau belajar mandiri yang 

dilaksanakan di luar jam mengaji (belajar). 

Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang menggambarkan pemaknaan 

penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-
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hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus akan dijelaskan 

secara rinci di bawah ini. 

a) Pengajian Kitab Bandongan 

Pengajian kitab adalah proses belajar mengajar yaitu antara 

kyai sebagai pengajar dan santri pondok pesantren Darul Falah 

Jekulo Kudus dengan menggunakan KItab Kuning. Dinamakan 

Kitab Kuning karena di masa lalu pada umumnya ditulis atau 

dicetak menggunakan kertas berwarna kuning. Pengajian ini 

dilakukan setiap hari, kecuali pada hari Selasa dan Jumat yang 

diikuti oleh seluruh santri, baik putra maupun putrid dalam batasan 

tertentu. Adapun kitab-kitab yang yang dibacakan oleh pengasuh 

dan waktunya seperti dijelaskan berikut ini. 

(1) Tafsir 

Kitab Tafsir yang dibacakan oleh Pengasuh Pondok Pesantren 

Darul Falah Jekulo Kudus yaitu KH. Ahmad Badawi Putra 

dari Kh. Ahmad Basyir adalah Tafsir Al-Jalalain karangan 

Iman Jalaluddin Al Suyuti dan Imam Jalaluddin Al- Mahalli, 

yang bertempat di kompleks Darul Falah III (komppleks 

putri). 

(2) Hadist 

Kitab Hadist yang dipakai oleh Pondok Pesantren Darul Falah 

Jekulo Kudus adalah Bulugh Al-Maram karangan Ibnu Hajar 

Al-Atsqolani yang dibacakan oleh KH. Muhammad Alamul 
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Yaqin, SH.I yang tidak lain adalah putra terakhir dari KH. 

Ahmad Basyir. Waktu pelaksanaannya sendiri adalah hari 

Sabtu dan Ahad setelah Subuh. 

(3) Fiqih 

Kitab Fiqih yang dibacakan oleh Pengasuh Pondok Pesantren 

Darul Falah Jekulo Kudus adalah Kifayah Al-Akhyar 

karangan Muhammad Al-Husainiy, dibacakan oleh KH. 

Ahmad Basyir sendiri dan waktunya adalah setelah shalat Isya 

serta Fath Qorib Al-Mujib karangan Ahmad Ibnu Qosim Al-

Ghozi yang dibacakan oleh KH. Muhammad Jazuli, S.Ag. 

Waktu pelaksanaannya adalah setelah shalat Ashar yaitu pukul 

17.00 WIS. 

 

Berdasarkan uraian yang ada di atas, menurut hasil wawancara 

dengan para pengajar dan beberapa santri di Pondok Pesantren 

Darul FalaH Jekulo Kudus, dapat diketahui bahwa menurutt 

sudut pandang para warga pondok pesantren beranggapan 

bahwa kegiatan Pengajian Bandongan ini merupakan salah 

satu bentuk pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme di 

pondok pesantren. Berikut ini kutipan hasil wawancara dengan 

salah seorang santri putri yang bernama Khofi Ma’afsadah. 

 “Pengajian Bandongan itu merupakan suatu bentuk 
pengajian bersama yang melibatkan seluruh santri, baik putra 
maupun putri. Dalam pengajian tersebut, semua santri 
berkumpul di aula (dalam batasan tertentu) untuk mengikuti 
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pengajian. Dari kebersamaan inilah saya merasa bahwa 
kegiatan pengajian tersebut merupakan salah satu bentuk 
pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme di pondok ini. 
Ketika kita semua berkumpul, maka saat itu juga segala 
macam perbedaan yang ada terasa hilang. Kami semua 
melebur menjadi satu dengan rasa kebersamaan”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara  tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pencerminan  nilai  hormat‐menghormati  sangat  tampak  dalam 

pengajian  ini. Dalam pengajian  ini, seluruh santri dikumpulkan dan 

diajak untuk belajar bersama. Tidak ada perbedaan yang mencolok 

dalam hal ini., karena baik para pengajar maupun para santri sudah 

memiliki kesadaran untuk  saling menghargai,  saling menghormati, 

dan saling bekerja sama terhadap sesama pemeluk agama. 

 

b) Diskusi Bersama  

Kegiatan diskusi bersama di pondok merupakan 

kegiatan diskusi yang rutin dilakukan oleh para santri. 

Dengan mengambil narasumber yang tidak lain adalah para 

pengajar di pondok tersebut. Kegiatan diskusi ini bukan 

hanya membahas masalah keagamaan saja, akan tetapi juga 

membahas masalah umum yang tentunya dilihat dan 

dikaitkan dengan segi kegamaan. 

Kegiatan diskusi ini tidak terbatas antarsantri saja, 

namun bisa pula terjadi antarpondok. Seluruh peserta 

diskusi bisa saling bertukar pendapat atau bahkan saling 
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memberikan saran dan kritik yang bergunan bagi 

perkembangan ilmu agamanya. Dalam diskusi ini, secara 

tidak langsung para peserta diskusi telah menerapkan nilai 

harga menghargai antar sesama pemeluk agama dan hal ini 

termasuk dalam pemaknaan penanaman nilai-nilai 

nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari, 

khususnya cerminan dari sila pertama Pancasila. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

santri putri yang bernama Mastikah, diperoleh informasi 

seperti berikut ini. 

 “Kegiatan diskusi bersama ini tujuannya adalah untuk 
memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh para 
santri di pondok. Bukan hanya terbatas pada masalah 
keagamaan saja, akan tetapi masalah umum juga boleh. 
Kegiatan ini tidak terbatas pada warga pondok saja, bahkan 
biasanya diskusi semacam ini dilakukan antarpondok”. 

 

Pendapat yang diungkapkan oleh Mastikah tersebut, 

diperkuat lagi oleh seorang santri putri bernama Khofi 

Ma’afsadah seperti kutipan berikut ini. 

 “Abah selalu berkata kepada kami bahwa tujuan dari 
diskusi ini merupakan cara yang kita tempyh dalam 
menyelesaikan masalah secara musyawarah. Sehingga 
setiap permasalahan yang dihadapi akan menemukan jalan 
keluar yang tepat dan bermanfaat bagi semua pihak”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua santri 

di atas, sudah cukup menjelaskan bahwa kegiatan diskusi 

bersama yang dilakukan di pondok pesantren merupakan 
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salah satu bentuk kegiatan dalam memaknai penanaman 

nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-

hari. Kegiatan seperti ini hendaknya harus dibina dengan 

baik sehingga nilai-nilai nasionalisme itu akan terjaga 

dengan baik. 

 

c) Kerja Bakti Bersama di Pondok 

Salah satu contoh kegiatan lain yang merupakan 

bentuk pemaknaaan penanaman nilai-nilai nasionalisme 

dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren 

Darul Falah Jekulo Kudus adalah kerja bakti bersama. 

Pelaksanaan kerja bakti ini pada umumnya tidak terikat 

waktu. Kapanpun itu, jika dikehendaki, maka kegiatan akan 

berjalan. 

Menurut salah satu santri putra bernama Fadholi, 

diperoleh informasi seperti berikut ini. 

  “Kegiatan kerja bakti itu sering sekali dilakukan. Tidak 
perlu menunggu perintah dari Abah ataupun dari pengurus 
pondok. Sebenarnya setiap hari juga kami sudah 
melaksanakan kerja bakti. Membersihkan kamar, piket 
membersihkan pondok, dan lain-lain. Dari hal-hal kecil 
seperti itu kami diajarkan untuk selalu tolong menolong”. 

 

Pendapat yang dikemukakan oleh Fadholi tersebut, 

merupakan suatu penguatan yang menjelaskan bahwa 

pelaksanaan kerja bakti bersama di pondok pesantren 
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merupakan wujud dari kerja sama antarsantri. Para santri 

saling bekerja sama dan tolong menolong agar pekerjaan 

yang dilakukan cepat selesai. Hal ini sudah diterapkan di 

Pondok Pesantren Darul Falah sejak dahulu. Pada intinya, 

kehidupan di pondok pesantren memerlukan adanya kerja 

sama dan sikap tolong menolong yang baik antarsantri 

sehingga kebersamaan bisa terwujud. 

 

d) Kegiatan Kepramukaan yang Diikuti oleh Kelompok Santri 

Putra 

Kegiatan latihan kepramukaan yang diikuti oleh 

kelompok santri putra ini bukanlah suatu kegiatan rutin 

yang dilakukan di lingkungan pondok pesantren. Dalam 

kegiatan ini, hanya santri putra yang dilibatkan karena 

menurut para pengurus pondok pesantren, santri putra 

dianggap memiliki fisik yang lebih kuat dari pada santri 

putri. Pernyataan tersebut seperti yang diungkapkan oleh 

Khofi Ma’afsadah dalam kutipan wawancara berikut ini. 

“Pramuka itu hanya diikuti oleh kelompok santri putra, 
karena menurut Abah dan juga Umi anak laki-laki itu lebih 
kuat daripada anak perempuan. Secara fisik maupun mental, 
santri putra lebih unggul. Oleh karena itu, dalam hal 
kepramukaan hanya santri putra saja yang dilibatkan. Bukan 
maksud untuk membeda-bedakan, hanya saja menurut Abah 
dan Umi, sudah selaknya kalau perempuan itu harus dididik 
menjadi perempuan yang sejati, yang sepenuhnya 
mencerminkan moral yang baik”. 
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Melalui kegiatan kepramukaan ini, secara tidak 

langsung para santri diajarkan tentang nilai-nilai 

kemanusiaan. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam 

kegiatan kepramukaan pada dasarnya sarat akan nilai-nilai 

kemanusiaan yang baik untuk diterapkan. Para santri 

diajarkan untuk saling mencintai sesama manusia, bersikap 

tenggang rasa, sikap membela kebenaran dan keadilan, 

serta sikap saling menghormati dan bekerja sama. 

 

e) Kegiatan Konsultasi 

Kegiatan konsultasi ini pada umumnya adalah 

bentuk kegiatan yang melibatkan peran serta santri senior 

dan santri junior. Umumnya kegiatan konsultasi ini 

dilakukan untuk memecahkan suatu konflik atau 

permasalahan yang timbul di lingkungan pondok. Baik itu 

masalah intern ataupun ekstern. Selain itu, dalam forum 

konsultasi, para santri bisa belajar tentang sikap tenggang 

rasa, saling mencintai sesame manusia, dan juga sikap tidak 

semena-mena terhadap orang lain. 

Kegiatan konsultasi ini tidak terbatas oleh para santri 

saja, akan tetapi bisa pula melibatkan peran serta dari para 

pengurus atau pengajar pondok. Dalam kegiatan ini, para 

santri saling berdiskusi untuk membantu rekan santri yang 
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sedang menghadapi kesulitan atau masalah. Forum 

konsultasi ini hampir serupa dengan forum diskusi, hanya 

saja forum konsultasi ini dilakukan secara terpisah antara 

santri putra dan putri dan pelaksanaannya pun tidak 

termasuk dalam pelajaran pondok pesantren. 

 

f) Kegiatan Perkoperasian  

Keberadaan koperasi yang ada di masing-masing 

pondok pesantren (putra dan putri) bisa dikategorikan dalam 

wujud penanaman nilai-nilai nasionalisme. Dalam kegiatan 

perkoperasian, para santri diajarkan untuk mencintai produk 

dalam negeri sekaligus diajarkan untuk kerja sama dan gotong 

royong dalam mengelola koperasi. Segala bentuk barang yang 

dijual di koperasi ini umumnya atas inisiatif para santri sendiri. 

Bahkan terkadang barang yang dijual di koperasi adalah hasil 

dari kreativitas para santri sendiri. Hal ini merupakan wujud 

dari pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme, yaitu nilai 

kerja sama dan juga cinta tanah air. 

Menurut hasil wawancara dengan Khofi Ma’afsadah, 

diperoleh keterangan seperti berikut ini. 

“Koperasi yang ada di pondok pesantren ini bertujuan untuk 
memudahkan akses bagi para santri untuk memenuhi 
kebutuhannya. Mulai dari perlengkapan pribadi, bahkan 
sampai hasil kreativitas santri sendiri. Koperasi ada di masing-
masing pondok (pondok putra dan pondok putri). Koperasi ini 
dikelola oleh para santri sendiri. Mulai dari barang yang dijual, 
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manajemen keuangan, serta pengelolaannya diserahkan pada 
santri. Terkadang ada campur tangan juga dari para pengurus 
pondok, itu pun hanya sebatas membantu saja atau sekdar 
evaluasi bagi kami”. 
 

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Khofi 

Ma’afsadah seprti di atas, sudah menjelaskan bahwa 

keberadaan koperasi dan adanya kegiatan perkoperasian di 

pondok pesantren ini tidak lain merupakan bentuk pemaknaan 

penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan 

sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. 

 

g) Kegiatan Bahtsul Masa’il 

Pada dasarnya kegiatan Bahtsul Masa’il ini hampir 

serupa dengan diskusi bersama. Hanya saja kegiatan ini 

tingkatannya lebih tinggi. Orang yang terlibat dalam kegiatan 

ini juga tidak hanya terbatas pada warga pondok pesantren 

Darul Falah saja, akan tetapi diikuti oleh warga dari pondok 

pesantren lain bahkan masyarakat umum pun sering mengikuti. 

Tujuan diadakannya Bathsul Masa’il ini sebenarnya secara 

tidak langsung adalah untuk menjaga hubungan kekeluargaan 

antarsantri dan juga antarpondok. 

Melalu kegiatan Bahtsul Masa’il ini, para pengurus 

pondok berharap agar segala macam permasalahan dapat 

diselesaikan dengan jalan diskusi yang bersifat kekeluargaan. 
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Prinsip penyeleseiian masalah dalam diskusi ini sendiri pada 

dasarnya menggunakan prinsip gotong royong.  

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan 

Sobirin, salah satu santri putra di Pondok Pesantren Darul 

Falah Jekulo Kudus. 

“Bahtsul Masa’il itu hampir sama dengan diskusi biasa, hanya 
saja orang yang terlibat dalam kegiatan ini lebih banyak. 
Bukan hanya santri di pondok ini saja, akan tetapi orang-orang 
dari luar pondok pun diperbolehkann ikut. Kegiatan ini 
tujuannya untuk menyelesaikan segala macam permasalahan, 
baik agama maupun di luar permasalahan agama, dengan 
ketentuan bukan masalah pribadi yang dibahas di sini. Kalau 
untuk masalah pribadi, kita biasanya memanfaatkan forum 
konsultasi”. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa 

kegiatan Bahtsul Masa’il ini merupakan bentuk pemaknaan 

penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan 

sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. 

Melalui kegiatan ini diharapkan bisa memupuk jiwa 

nasionalisme dalam diri para santri melalui kebersamaan dan 

gotong royong. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, untuk mempermudah para 

pembaca dalam memahami bentuk-bentuk penanaman nilai-nilai 

nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren 

Darul Falah Jekulo Kudus yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, 

maka akan dijelaskan secara tabelis seperti berikut. 
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Tabel 3. Bentuk-bentuk Kegiatan untuk Memaknai Penanaman Nilai-nilai 

Nasionalisme dalam Lingkup Kehidupan Sehari-hari di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 

 

Bentuk Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Pemaknaan Nilai 

Nasionalisme 

1. Pengajian 

Kitab 

Bandongan 

(Pengajian 

Bersama) 

 

 

 

 

 

 

2. Diskusi 

Bersama di 

Pondok 

Pesantren 

 

 

Pengajian Bandongan 

merupakan bentuk pengajian 

bersama yang diikuti oleh santri 

putra dan santri putri dalam 

batasan tertentu. Pelaksanaan 

pengajian ini dilakukan setiap 

hari, kecuali pada hari Selasa 

dan Jumat. Kegiatan pengajian 

ini dilaksanakan di aula Pondok 

Pesantren Darul Falah . 

 

Kegiatan diskusi rutin yang 

dilakukan oleh para santri di 

Pondok Pesantren Darul Falah. 

Narasumber dalam diskusi ini 

adalah dari para pengajar di 

pondok itu sendiri. Diskusi ini 

Nilai hormat 

menghormati antar 

sesama pemeluk agama 

(Nilai Ketuhanan) 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai kerja sama, 

kebersamaan, gotong 

royong 
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3. Kerja Bakti 

Bersama di 

Pondok 

 

 

 

 

 

 

biasanya membahas masalah 

yang berkaitan dengan 

kehidupan nasional, tidak 

terbatas pada masalah 

keagamaan saja. Contoh: 

permasalahan gender dan 

kedudukan perempuan dalam 

menggantikan peran laki-laki.  

Diskusi ini tidak terbatas 

antarsantri saja, akan tetapi bisa 

dilakukan antarpondok yang 

dikenal dengan nama Bahtsul 

Masa’il 

 

Kegiatan kerja bakti tidak 

terikat oleh waktu. Kapan pun 

bisa dilakukan oleh para santri. 

Kegiatan kerja bakti ini 

membutuhkan kerja sama yang 

baik antarsantri. Kerja bakti ini 

biasanya dilakukan untuk 

membersihkan pondok, bahkan 

juga dalam membersihkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai kerja sama, nilai 

kebersamaan, nilai gotong 

royong 
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4. Kegiatan 

Kepramukaan 

yang diikuti 

oleh 

Kelompok 

Santri Putra 

 

 

 

 

 

 

5. Konsultasi 

 

 

 

 

 

 

 

lingkungan sekitar bersama 

dengan masyarakat sekitar. 

 

Kegiatan latihan pramuka ini 

dilakukan dengan tujuan untuk 

mempersiapkan lomba Jambore 

Nasional. Perlombaan ini diikuti 

oleh para santri ketika Pondok 

Pesantren Darul Falah 

memperoleh undangan dari 

instansi yang berwennag 

(Depag), dan sekarang ini 

sertifikatnya pun masih 

disimpan oleh pihak Depag. 

 

Kegiatan konsultasi ini pada 

umumnya merupakan konsultasi 

yang dilakukan oleh santri 

junior kepada santri yang 

dianggap lebih senior. 

Konsultasi ini dilakukan untuk 

menyelesaikan masalah atau 

konflik yang timbul pada diri 

 

 

 

Nilai Kemanusiaan, nilai 

kebersamaan, nilai gotong 

royong, nilai rela 

berkorban 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Persatuan dan 

Kesatuan, (Nilai 

Kebersamaan dan Nilai 

Gotong Royong) 
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6. Kegiatan 

Perkoperasian 

 

 

 

 

7. Bahtsul Masail 

 

 

 

santri, baik itu antarsantri 

maupun individu. Terkadang 

konsultasi ini juga melibatkan 

peran serta para pengajar. 

 

Kegiatan pengelolaan koperasi 

dilakukan oleh para santri 

sendiri yang saling bekerja 

sama, bergotong royong dalam 

memajukan koperasi. 

 

Kegiatan diskusi rutin yang 

dilakukan oleh para santri di 

Pondok Pesantren Darul Falah. 

Narasumber dalam diskusi ini 

adalah dari para pengajar di 

pondok itu sendiri. Diskusi ini 

biasanya membahas masalah 

yang berkaitan dengan 

kehidupan nasional, tidak 

terbatas pada masalah 

keagamaan saja. Contoh: 

permasalahan gender dan 

 

 

 

 

 

Nilai Kekeluargaan dan 

Kegotongroyongan 

 

 

 

 

Nilai Kekeluargaan, 

kebersamaan dan 

Kegotongroyongan 
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kedudukan perempuan dalam 

menggantikan peran laki-laki.  

Diskusi ini tidak terbatas 

antarsantri saja, akan tetapi bisa 

dilakukan antarpondok yang 

dikenal dengan nama Bahtsul 

Masa’il 

 

 

 

2) Keberadaan Materi Pondok sebagai Sarana Pemaknaan 

Penanaman Nilai-nilai Nasionalisme dalam Lingkup Kehidupan 

Sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 

Setelah membahas mengenai pemaknaan terhadap nasionalisme 

dan juga bentuk kegiatan yang menanamkan nilai-nilai nasionalisme 

seperti yang telah dipaparkan di atas, hal lain yang tidak kalah penting 

untuk dibahas adalah mengenai keberadaan materi pondok yang 

menyangkut penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup 

kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Badawi pada 

tanggal 31 Mei 2011 terkait dengan materi pondok dalam memaknai 

penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-
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hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus diperoleh informasi 

sebagai berikut. 

“Secara khusus, nasionalisme di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo 
Kudus itu tersirat. Pada prinsipnya pondok pesantren itu sebagai sarana 
untuk mencetak jiwa nasionalisme. Secara praktik, pondok pesantren itu 
adalah sarana untuk mengenal dan mencari teman sebanyak-banyaknya. 
Jika ditanyakan tentang kapan dan bagaimana pelaksanaan penanaman 
nilai-nilai nasionalisme di pondok pesantren ini, maka sebenarnya 
tidaka ada kurikulum khusus yang mengatur tentang nasionalisme di 
sini. Semua orang sudah tahu bahwa kurikulum pondok pesantren itu 
tidak sama dengan kurikulum di sekolah-sekolah pada umumnya. 
Kurikulum pondok itu berbeda, namun tetap mengacu pada Dinas 
Pendidikan. Di pondok pesantren ini, hal-hal yang berkaitan dengan 
nasionalisme tidak bisa disampaiakan secara khusus seperti di sekolah-
sekolah formal. Penyampaian materi-materi semacam itu, seringkali 
disisipkan dalam materi pondok pesantren, misalnya Fikih Kenegaraan, 
dan Hukum Sosial. Secara tidak langsung materi nasionalisme itu 
tersirat dalam isi pelajaran itu, sedangkan untuk penyampaian materi 
tersebut tergantung pada pengajar”. 

 

Pernyataan serupa diungkapkan pula oleh Ibu Maftuchah yang 

juga pengajar sekaligus pengurus Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo 

Kudus. Penjelasan yang disampaiakan adalah sebagai berikut. 

“Penyampaian materi tentang nasionalisme ataupun nilai-nilai 
nasionalisme itu secara khusus tidak ada. Pada umumnya nasionalisme 
itu disisipkan dalam materi pondok. Dalam kitab biasanya ada materi 
yang menyangkut tentang nasionalisme, akan tetapi cara 
penyampaiannya tergantung pada pengajar”. 
 

Memperkuat kedua hasil wawancara tersebut, mengenai 

keberadaan materi pondok dalam memaknai penanaman nilai-nilai 

nasionalisme, Bapak Mustofik memiliki pendapat yang sama dengan 

kedua narasumber sebelumnya. Pendapat yang diungkapkannya adalah 

sebagai berikut. 
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“Nasionalisme di pondok pesantren itu tersirat. Bukan hanya di Pondok 
Pesantren Darul Falah saja, akan tetapi hampir di seluruh pondok 
pesantren se-Indonesia juga tidak mengajarkannya secara khusus dan 
tersendiri. Artinya, nasionalisme itu terkadang masuk dalam materi 
pondok, seperti yang ada pada kitab”. 

 

 Dari ketiga hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak 

Badawi, Ibu Maftukhah, dan Bapak Mustofik mengenai keberadaan 

materi pondok sebagai bentuk pemaknaan penanaman nilai-nilai 

nasionalisme di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, 

menjelaskan bahwa pada intinya di masing-masing pondok pesantren 

itu secara umum tidak bisa mengajarkan nasionalisme secara khusus 

dan tersendiri. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa di pondok 

pesantren tidak mengajarkan nasionalisme sama sekali, akan tetapi 

penyampaian materi semacam itu disisipkan ke dalam materi pondok. 

Pada dasarnya memang semua orang telah mengetahui bahwa 

kurikulum  di pondok pesantren berbeda dengan kurikulum di sekolah 

formal, akan tetapi kurikulum pondok pesantren tetap mengarah pada 

kurikulum pemerintah (Dinas Pendidikan). Untuk sekolah formal, 

penyampaian materi nasionalisme seringkali dimasukkan dalam mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sedangkan untuk pondok 

pesantren,  mata pelajaran itu tidak ada. Mata pelajaran yang 

disampaikan di pondok pesantren secara umum berbasis agama, 

sedangkan untuk mata pelajaran yang umum disisipkan dalam materi 

pondok yang penyampaiannya pun tergantung pada pengajarnya. 

Menurut para pengajar, materi tentang nasionalisme itu tersirat di dalam 
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kitab dan tidak ada mata pelajaran khusus yang mengatur tentang 

nasionalisme. 

Adapun kitab-kitab yang digunakan (yang menunjang) oleh 

pihak pondok pesantren dalam menyampaikan materi beserta dengan 

waktu pelaksanannya seperti berikut ini. 

a) Tafsir 

Kitab Tafsir yang dibacakan oleh Pengasuh Pondok Pesantren 

Darul Falah Jekulo Kudus yaitu KH. Ahmad Badawi Putra dari Kh. 

Ahmad Basyir adalah Tafsir Al-Jalalain karangan Iman Jalaluddin 

Al Suyuti dan Imam Jalaluddin Al- Mahalli, yang bertempat di 

kompleks Darul Falah III (komppleks putri). 

b) Hadist 

Kitab Hadist yang dipakai oleh Pondok Pesantren Darul Falah 

Jekulo Kudus adalah Bulugh Al-Maram karangan Ibnu Hajar Al-

Atsqolani yang dibacakan oleh KH. Muhammad Alamul Yaqin, 

SH.I yang tidak lain adalah putra terakhir dari KH. Ahmad Basyir. 

Waktu pelaksanaannya sendiri adalah hari Sabtu dan Ahad setelah 

Subuh. 

c) Fiqih 

Kitab Fiqih yang dibacakan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Darul 

Falah Jekulo Kudus adalah Kifayah Al-Akhyar karangan 

Muhammad Al-Husainiy, dibacakan oleh KH. Ahmad Basyir 

sendiri dan waktunya adalah setelah shalat Isya serta Fath Qorib 
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Al-Mujib karangan Ahmad Ibnu Qosim Al-Ghozi yang dibacakan 

oleh KH. Muhammad Jazuli, S.Ag. Waktu pelaksanaannya adalah 

setelah shalat Ashar yaitu pukul 17.00 WIS. 

Pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup 

kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 

bukanlah suatu pendidikan yang membutuhkan waktu atau jam 

pelajaran khusus seperti yang ada dalam kurikulum sekolah formal, 

akan tetapi dilakukan dan disisipkan melalui materi-materi pondok, 

karena pada hakikatnya pola pendidikan pondok pesantren itu termasuk 

pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal yang dimaksudkan di sini 

adalah suatu pola pendidikan yang yang berstruktur, berprogram, dan 

berlangsung di luar sekolahan, yang secara umum bertujuan untuk 

membentuk manusia yang memiliki karakter yang kuat, berbudi pekerti 

yang luhur, dan senantiasa berperilaku positif. Oleh karena itu,  tidak 

membutuhkan waktu untuk dipelajari, tetapi dengan sendirinya nilai-

nilai nasionalisme itu tersisipkan dan bisa langsung diterapkan dalam 

setiap kegiatan di pondok pesantren. Seseorang yang sudah mampu 

memahami (memaknai) dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme 

dalam dirinya, bisa dikategorikan sebagai manusia yang memiliki 

karakter dan memiliki rasa kecintaan terhadap tanah air serta rasa setia 

terhadap negaranya. Apabila seseorang telah menanamkan nilai-nilai 

nasionalisme dalam dirinya, maka secara tidak langsung dia akan 
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terhindar dari sifat-sifat dan sikap-sikap yang tidak mencerminkan nilai-

nilai nasionalisme. 

Berpegang pada prinsip di atas, seseorang dikatakan telah 

menanamkan nilai-nilai nasionalisme jika seseorang tersebut mengerti 

dan memaknai nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme, serta 

dapat mengaplikasikan dan mengapresiasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari.  

 

c. Faktor Penentu dan Kendala yang Dihadapi dalam Pemaknaan 

Penanaman Nilai-nilai Nasionalisme dalam Lingkup Kehidupan 

Sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 

Secara umum, di dalam pelaksanaan suatu kegiatan (penelitian) 

tidaklah mungkin bisa berjalan lancar sesuai apa yang telah direncanakan. 

Pada saat suatu kegiatan akan dilangsungkan, tentunya sudah dipikirkan 

secara serius segala macam dampak positif maupun dampak negatif yang 

akan terjadi. Begitu pula dengan suatu rancangan penelitian. Ketika 

seorang peneliti akan mengadakan suatu penelitian, maka peneliti harus 

memikirkan pula faktor penentu yang menunjang keberhasilan 

penelitiannya serta berbagai kendala yang mungkin akan mengahambat 

pelaksanaan dan mempengaruhi hasil penelitiannya. Dalam penelitian 

tentang pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup 

kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, 

terdapat pula faktor penentu dan juga kendalayang dihadapi. Untuk lebih 
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jelasnya faktor penetu dan kendala dalam pemaknaan penanaman nilai-

nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus akan dipaparkan seperti berikut ini. 

 

1) Faktor Penentu Pemaknaan Penanaman Nilai-nilai Nasionalisme 

dalam Lingkup Kehidupan Sehari-hari di Pondok Pesantren 

Darul Falah Jekulo Kudus 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti, faktor-faktor penentu pemaknaan penanaman nilai-nilai 

nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus adalah sebagai berikut. 

a) Peranan Para Pengajar sebagai Motivator dan Fasilitator dalam 

setiap Kegiatan yang Ada di Pondok Pesantren (Keteladanan Kyai) 

Keberadaan para pengajar di pondok pesantren merupakan 

salah satu faktor terpenting dalam menanamkan nilai-nilai 

nasionalisme. Peranan pengajar sebagai motivator dan juga sebagai 

fasilitator dalam setiap kegiatan yang ada di pondok, membuat para 

santri memiliki peluang terbuka untuk mengembangkan dirinya. 

Kepedulian dan sikap ramah dari para pengajar dalam membagikan 

ilmu yang dimilikinya untuk para santri membuat para santri 

beranggapan bahwa pengajar itu bukan sekadar pengajar, akan 

tetapi sudah seperti sahabat atau konsultan bagi para santri. Berikut 
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ini petikan wawancara dengan salah satu santri putra bernama 

Fadholi di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. 

 “Kalau secara pribadi, menurut saya peranan kyai itu penting 
sekali. Keteladanan Abah dan Umi yang seharusnya menjadi 
motivasi bagi para santri. Meskipun kadang kami mengeluhkan 
tentang fasilitas yang terbatas, tapi itu bukan masalah bagi kami. 
Kami masih bisa belajar langsung dari Abah dan Umi serta 
pengajar yang lainnya. Keterbatas ilmu pengetahuan juga tidak 
menjadi masalah bagi kami, yang penting masih ada yang 
mengarahkan kami untuk mengetahui mana yang benar dan mana 
yang salah”. 

 
Menjalani peran ganda sebagai motivator sekaligus sebagai 

fasilitator bukanlah suatu perkara yang mudah bagi para pengajar 

di pondok pesantren. Oleh para santri, para pengajar dianggap 

sebagai motivator bagi mereka. Ilmu yang mereka miliki 

merupakan motivasi bagi para santri untuk belajar. Sama halnya 

dengan peran pengajar sebagai motivator, peran pengajar sebagai 

fasilitator pun sangat penting. Tanpa adanya fasilitas yang 

diberikan oleh pengajar, maka para santri pun tidak akan bisa 

memperoleh ilmu. Oleh karena itu, dalam penanaman nilai-nilai 

nasionalisme di pondok pesantren ini, peranan para pengajar sangat 

diharapkan agar mempermudah pertumbuhan dan terwujudnya 

nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di 

Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. 
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b) Keinginan Para Santri untuk Belajar Lebih Banyak tentang 

Nasionalisme (Motivasi Santri) 

Dorongan kuat dari masing-masing santri untuk mempelajari 

nasionalisme secara lebih mendalam menjadi hal yang sangat 

penting bagi pertumbuhan nilai-nilai nasionalisme di pondok 

pesantren. Hal ini menjadi salah satu faktor penentu yang kuat bagi 

keberhasilan pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme. 

Menurut wawancara dengan salah satu santri di Pondok Pesantren 

Darul Falah Jekulo Kudus, seperti yang dinyatakan sebagai berikut. 

“Pada dasarnya saya meyakini bahwa sebagian besar para santri di 
pondok pesantren ini sangat menginginkan adanya pembelajaran 
yang lebih mendalam mengenai nasionalisme. Nasionalisme yang 
kami ketahui selama ini mungkin masih dalam batasan minimal, 
tidak seperti di sekolah-sekolah formal. Mempelajari, memahami, 
dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme sebenarnya sangat 
bermanfaat bagi para santri di sini. Apabila ada kesempatan bagi 
kami untuk mempelajarinya lebih dalam lagi, tentunya kami akan 
sangat senang dan memberikan banyak manfaat bagi kemajuan 
pondok pesantren ini.” 

 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa niat dan keinginan para santri untuk mempelajari dan 

menanamkan nilai-nilai nasionalisme merupakan hal penting yang 

membantu pemaknaan dan tertanamnya nilai-nilai nasionalisme. 

Adanya niat dan keinginan akan mempermudah dalam pemaknaan 

penanaman  nilai-nilai nasionalisme yang hampir luntur di era 

sekarang ini. 
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c) Interaksi dengan Masyarakat Lingkungan Sekitar Pondok 

Pesantren 

Adanya interaksi antara para santri dengan masyarakat sekitar 

pondok pesantren merupakan salah satu faktor penentu dalam 

pemaknaaan penanaman nilai-nilai nasionalisme. Tidak bisa 

dipungkiri bahwa keberadaan orang lain dalam proses pemaknaan 

penanaman nilai-nilai nasionalisme sangatlah diperlukan. 

Beradasarkan hasil wawancara dengan Bapak Badawi, diperoleh 

pernyataan sebagai berikut. 

“Interaksi terhadap warga masyarakat sekitar pondok pesantren 
dalam hal ini sangat disarankan. Seperti kita ketahui bersama, 
bahwa interaksi yang baik itu akan menimbulkan adanya 
komunikasi yang baik dan juga hubungan yang baik pula. Apabila 
tercipta interaksi, komunikasi, dan hubungan yang baik, maka 
secara tidak langsung nilai-nilai nasionalisme itu akan terbentuk 
dengan sendirinya.” 

   
 

Dari pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa adanya peran 

penting masyarakat dalam pemaknaan penanaman nilai-nilai 

nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. Oleh karena itu, dalam setiap 

kegiatan yang ada di dalam maupun di luar pondok pesantren, para 

santri harus senantiasa menanamkan nilai-nilai nasionalisme. 

Untuk dapat memaknai penanaman nilai-nilai nasionalisme dengan 

baik, diperlukan peran serta masyarakat sehingga jiwa dan 

semangat nasionalisme itu akan terbentuk dengan mudah. 
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d) Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, salah satu faktor yang turut 

menetukan dalam pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme 

dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul 

Falah Jekulo Kudus adalah sarana dan prasarana. Sarana dan 

prasarana adalah alat yang diguanakan dalam setiap kegiatan. 

Dalam setiap kegiatan, sarana dan prasarana merupakan salah satu 

hal yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam pemaknaan penanaman 

nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di 

Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, keberadaan sarana 

dan prasarana sangat menunjang setiap kegiatan. Adapun sarana 

dan prasarana yang dimaksudkan, misalnya: referensi berupa buku-

buku tentang nasionalisme (kitab), pengajar yang ahli, dan lain 

sebagainya. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap akan 

memperlancar kegiatan pemaknaan penanaman nilai-nilai 

nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. 
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2) Kendala yang Dihadapi dalam Pemaknaan Penanaman Nilai-nilai 

Nasionalisme dalam Lingkup Kehidupan Sehari-hari di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti, kendala-kendala yang dihadapi dalam pemaknaan 

penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-

hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus adalah sebagai 

berikut. 

a) Peran Pengajar sebagai Motivator sekaligus Fasilitator 

Belum Terlaksana secara Maksimal 

Kurangnya dukungan dari para pengajar pada 

umumnya juga turut menghambat pemaknaan penanaman 

nilai-nilai nasionalisme. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

sebagai suatu lembaga pendidikan nonformal, tentunya 

segala bentuk kegiatan juga harus mendapat dukungan dari 

pihak pengurus dan juga pengajar. 

 Selain mengajar di Pondok PesantrenDarul Falah, 

para pengajar juga bekerja pada siang hari. Selain itu juga 

terkadang parapengajar memiliki kepentinngan yang 

sifatnya mendadak dan penting, sehingga terkadang para 

pengajar dan pengurus tidak dapat menemani pada saat 

kegiatan-kegiatan tertentu.  
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b) Munculnya Sikap Malas untuk Mempelajari Nasionalisme 

secara Lebih Mendalam 

Perasaan malas, jenuh, bosan tidak bisa dipungkiri 

lagi kedatangannya. Pada beberapa santri, hal ini mungkin 

saja terjadi. Adanya perasaan malas dan rasa tidak ingin 

tahu lebih banyak tentan nasionalisme juga muncul di 

kalangan para santri. Beberapa dari mereka sempat 

mengungkapkan keengganan untuk mempelajari 

nasionalisme. Menurut salah satu santri, dalam 

wawancaranya mengungkapkan seperti berikut ini. 

“Memahami nasionalisme itu tidak mudah, apalagi jika 
harus mempelajarinya. Anak-anak yang ada di sekolah 
formal saja terkadang belum tentu bisa menerapkan nilai-
nilai nasionalisme. Apabila ditanya tentang nasionalisme, 
jujur saja minat dan ketertarikan saya untuk mempelajari 
nasionalisme itu masih belum muncul.” 

 

Berdasarkan kutipan wawancara terhadap salah satu 

santri tersebut, dapat dikatakan bahwa rasa malas dan rasa 

ketidakingintahuan itu adalah sesuatu yang tidak bisa 

dihindari ketika kita sedang berproses. Oleh karena itu, 

perasaan semacam itu menjadi kendala dalam proses 

pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam 

lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul 

Falah Jekulo Kudus. 
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c) Kurangnya Kerja Sama (interaksi) antara Pihak Pondok 

Pesantren dengan Masyarakat Sekitar Pondok Maupun 

dengan Pihak Lain (di luar pondok)  

Dalam hal ini, pihak Pondok Pesantren Darul Falah 

Jekulo Kudus mengakui bahwa kerja sama yang 

dilakukannya dengan pihak lain yang ada di luar pondok 

masih belum bisa terlaksana dengan maksimal. Banyak 

pertimbangan yang harus dipikirkan kembali sebelum 

mengadakan kerja sama dengan pihak luar. Alasan ini 

cukup menghambat dalam proses penanaman nilai-nilai 

nasionalisme. Sosialisasi yang seharusnya menjadi sarana 

bagi para santri untuk berdialog interaktif dengan pihak luar 

mengenai nilai-nilai nasionalisme, jadi terhambat karena 

kurangnya kerja sama antara pihak pondok pesantren 

dengan pihak luar yang dimaksudkan. 

 

d) Keterbatasan Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

santri di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 

berkaitan dengan sarana dan prasarana, maka diperoleh 

informasi seperti berikut ini. 

 “Bisa dilihat sendiri bahwa sarana dan prasarana yang ada 
di sini sangat terbatas. Kalau untuk memaknai masionalisme 
itu sudah tentu memerlukan buku-buku tentang 
nasionalisme, sedangkan buku-buku untuk belajar 
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nasionalisme saja terbatas. Paling maksimal kami belajar 
dari kitab. Itupun tidak lengkap materinya dan sulit bagi 
kami untuk memahaminya”. 
 
  Menanggapi hasil wawancara tersebut, tentu dapat 

disimpulkan bahwa keberadaan sarana dan prasarana 

sungguh sangat penting dalam menunjang proses 

pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme. Meskipun 

sarana dan prasarana yang ada di Pondok Pesantren Darul 

Falah masih terbatas, akan tetapi itu semua akan bisa 

tergantikan dengan adanya niat dan semangat yang tinggi 

dari para santrinya untuk belajar. 

 

 

3) Upaya untuk Memaknai Nasionalisme dalam Lingkup Kehidupan 

Sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 

Nasionalisme merupakan suatu pilihan. Tidak bisa dipungkiri 

jika suatu saat nanti nilai-nilai nasionalisme itu akan hilang. Apabila 

kita lihat realita yang terjadi sekarang ini, nilai-nilai nasionalisme 

sedikit demi sedikit sudah mulai luntur. Banyak orang yang bertindak 

dan berperilaku tidak mencerminkan nilai-nilai nasionalisme. Salah 

satu upaya untuk mengatasi lunturnya nilai-nilai nasionalisme di 

Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus antara lain adalah dengan 

bergabung atau masuk dalam asosiasi Nahdatul Ulama (NU) se-

Indonesia atau asosiasi pesantren se-Indonesia. Alasan yang 
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melatarbelakangi upaya tersebut adalah karena jika suatu komunitas 

tidak mempunyai organisasi pokok, maka dikhawatirkan komunitas 

ini akan mudah untuk ditunggangi atau dikendalikan oleh pihak lain.  

Maksud dari menggabungkan diri dalam suatu organisasi 

pokok adalah untuk menjaga eksistensi pondok pesantren dalam 

pergaulan dunia luar. Menjaga hubungan baik antar sesama pondok 

pesantren hendaknya dapat diwujudkan dengan baik, karena hal ini 

menjadi salah satu usaha yang dapat membantu penanaman nilai-nilai 

nasionalisme. 

Adapun upaya-upaya lain yang bisa digunakan untuk 

menumbuhkan rasa nasionalisme dan membantu masyarakat dalam 

memaknai penanaman nilai-nilai nasionalisme, yaitu sebagai berikut. 

a) Teringat apa yang pernah diucapkan Presiden Soekarno 

dalam pidatonya, bahwa untuk membangkitkan rasa 

nasionalisme kita harus belajar pada sejarah, 

“Nasionalisme tumbuh subur di taman sarinya 

nasionalisme dan taman sari hanya bisa berbunga di 

nasionalisme. 

b) Menanamkan rasa cinta anah air sejak usia dini. Salah satu 

caranya menanamkan sikap bangga menjadi bangsa 

Indonesia, mencintai bangsa sendiri serta memperkenalkan 

dan mencintai budaya-budaya asli Indonesia kepada anak-

anak sejak usia dini. 
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c) Memfilter budaya luar yang tidak sesuai dengan 

kepribadian bangsa. Budaya asing yang masuk, diserap 

secara keseluruhan oleh generasi muda tanpa 

menyaringnya lebih dahulu. Padahal budaya asing tersebut 

terkadang tidak semuanya sesuai dengan identitas dan 

kepribadian bagsa Indonesia. 

d) Menciptakan karya seni yang mengandung nilai 

nasionalisme. Misalnya dengan menciptakan lagu-lagu 

yang bermakna nasionalisme. Hal ini disebabkan terlalu 

banyak karya seni dari generasi muda banyak 

diinspirasikan dari seni negara-negara luar, separti Jepang, 

Inggris, Amerika, dan lain-lain. 

e) Menggunakan produk bangsa sendiri, bagaimanapun 

keadaannya/mutunya. Tanpa itu, tidak ada peningkatan 

kecakapan dan mutu produk. 

f) Mengkonsumsi hasil bumi tanah air sendiri. Dengan begitu, 

petani/nelayan akan merasa dihargai, dihormati, dan 

diorangkan. 

g) Keteladanan para pemimpin dari level terendah sampai 

tertingi bahwa membela bangsa Indonesia, membela 

negara Indonesia, dan membela Indonesia secara 

keseluruhan adalah bakti tertinggi dari anak bangsa 

terhadap Ibu Pertiwi. Pemimpin harus bisa membuktikan 
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kesatuan kata dan tindakan/kebijakan yang akan atau 

hendak diambilnya. 

 

B. Pembahasan 

Pembahasan dalam skripsi ini meliputi pembahasan tentang pemaknaan 

penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di 

Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, faktor penentu dalam pemaknaan 

penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di 

Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, dan kendala-kendala yang 

menghambat dalam pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup 

kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan pengamatan 

langsung di lapangan. Adapun pembahasan dalam skripsi ini adalah berkaitan 

dengan deskripsi tentang pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme, faktor 

penentu, dan kendala dalam pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam 

lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. 

Untuk memudahkan pemahaman pembaca, di bawah ini akan dideskripsikan dan 

dibahas satu persatu hasil penelitian yang telah dilakukan. 

1. Pemaknaan Penanaman Nilai-nilai Nasionalisme dalam Lingkup 

Kehidupan Sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo 

Kudus 

Nasionalisme diartikan sebagai suatu paham yang berpendapat 

bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara-
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kebangsaan. (Hans Kohn 1976, dalam Sastroatmodjo 1994:8).  

Hubungan warga negara dan warga negara yang demikian. kuat dalam 

sebuah negara bangsa ini tidak dapat dilepaskan dari paham 

nasionalisme. Dengan kata lain, berbagai hal yang menyangkut 

kewaarganegaraan merupakan konsekuensi langsung dari paham 

nasionalisme. Nasionalisme sebenarnya memiliki banyak pengertian 

oleh karena sudut pandang dan penekanan yang berbeda oleh para 

ahli. Menurut Gooch,  nasionalisme adalah kesadaran dari suatu 

bangsa (dalam Susiatik 2007:15). 

Melihat dua pengertian mengenai nasionalisme di atas, jika 

dibandingkan dengan hasil penelitian pemaknaan penanaman nilai-

nilai nasionalisme di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, 

maka pengertian nasionalisme menurut sudut pandang Hans Kohn 

rasanya tepat sekali dengan hasil penelitian ini. Hans Kohn 1976, 

dalam Sastroatmodjo 1994:8, menyatakan bahwa nasionalisme adalah 

suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu 

harus diserahkan kepada negara-kebangsaan. Pengertian yang 

diungkapkan Hans Kohn serupa dengan pengertian-pengertian yang 

disampaikan oleh para pengajar dan para santri yang ada di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. 

Para pengajar dan para santri di Pondok Pesantren Darul Falah 

Jekulo Kudus memahami nasionalisme sebagai suatu paham yang 

menyatakan rasa kecintaannya terhadap tanah air (Kubul Waton). Inti 
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dari pengertian itu sama dengan apa yang diungkapkan oleh Hans 

Kohn. Secara lebih khusus, Gooch (dalam Susiatik 2007:15), 

menyatakan bahwa nasionalisme adalah kesadaran dari suatu bangsa.  

Pengertian tersebut juga berkaitan dengan hasil penelitian ini.  

Pada hasil penelitian di awal bab ini telah dijelaskan bahwa 

nasionalisme itu akan terbentuk apabila ada kesadaran dari bangsanya. 

Kesadaran yang dimaksudkan di sini adalah kesadaran untuk 

memperjuangkan apa yang seharusnya mereka perjuangkan. Tanpa 

adanya kesadaran dari bangsa, maka nasionalisme itu akan sulit 

terwwujud. Apalagi jika melihat realita yang ada saat ini. Kehidupan 

semakin berkembang, sedangkan nilai-nilai nasionalisme sedikit demi 

sedikit hampir luntur. Oleh karena itu, pendapat dari Gooch (dalam 

Susiatik 2007:15), yang menyatakan bahwa nasionalisme adalah 

kesadaran dari suatu bangsa, dipandang cukup berkaitan dengan hasil 

penelitian ini. 

Dari kedua pengertian yang diungkapkan oleh para ahli di atas, 

keduanya memiliki kaitan dnegan hasil penelitian ini. Pendapat 

keduanya sangat relevan dengan hasil penelitian ini. Baik pendapat 

yang diungkapkan oleh Hans Kohn maupun Gooch, sama-sama 

memiliki bagian tersendiri yang memiliki kaitan dan relevansi dengan 

hasil penelitian ini. 

Pembahasan yang paling penting adalah mengenai pemaknaan 

penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-
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hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. Telah dikatakan 

sebelumnya, bahwa menurut hasil penelitian dan wawancara yang 

telah dilakukan terhadap para pengajar dan para santri di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, diperoleh keterangan bahwa 

pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup 

kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 

diperoleh melalui dua sudut pandang, yakni sudut pandang pengajar 

dan sudut pandang santri.Untuk memeprmudah pemahaman, maka di 

bawah ini akan dipaparkan salah satu pendapat pengajar dan santri 

tentang arti nasionalisme itu sendiri. 

 

a. Nasionalisme Menurut Bapak Musthofik (Pengajar) 

“nasionalisme merupakan bentuk rasa cinta terhadap tanah 
air. Rasa cinta terhadap tanah air itu bisa diungkapkan 
dengan berbagai cara. Dalam pola kehidupan pondok 
pesantren, nasionalisme disampaikan secara tersirat dengan 
menyisipkannya dalam materi-materi pondok/kitab.” 
 
 

b. Nasionalisme Menurut Sobirin 

“Nasionalisme itu adalah pemerintahan yang ada aturan-
aturan negaranya. Penyampaian materi yang berkaitan 
dengan nasionalisme, biasanya disampaikan dalam 
pelajaran Fikih. Dalam pelajaran ini, disampaikan hal-hal 
yang berkaitan dengan urusan kenegaraan dipandang dari 
kacamata Islam. Pada umumnya pelajaran ini hanya sekilas 
saja diajarkan, tidak sepenuhnya. Penyampaian materi 
nasionalisme dalam pelajaran Fikih, pada umumnya 
dilakukan dengan memberikan contoh contoh.” 
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Berdasarkan kedua pendapat di atas, terdapat semacam 

perbedaan pemaknaan tentang nasionalisme. Masing-masing pendapat 

yang diungkapkan oleh informan memiliki maksud dan tujuan 

tersendiri. Kembali lagi pada teori Gooch bahwa sebenarnya 

nasionalisme itu sebagai suatu bentuk kesadaran. Sehingga perbedaan 

pendapat seperti di atas, tentunya bukanlah menjadi masalah besar 

dalam suatu penelitian. 

Pembahasan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah 

berkaitan dengan keberadaan materi pondok pesantren yang berperan 

dalam memaknai penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup 

kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. 

Seperti yang telah diaungkapkan sebelumnya, bahwa materi pondok 

pesantren jelas berbeda dengan materi di sekolah formal pada 

umumnya. Pendidikan di pondok pesantren lebih mengutamakan 

keberhasilan ilmu agama, sedangkan ilmu yang lain dianggap sebagai 

pelengkap. 

Tidak ada mata pelajaran khusus yang mengatur tentang 

nasionalisme, sehingga penyampaiannya pun hanya bisa disisipkan 

dalam materi pondok. Menurut salah satu narasumber, terkadang 

materi tentang nasionalisme itu tersirat di dalam kitab atau meteri 

pondok. Ketersiratan materi tentang nasionalisme itu pada dasarnya 

tergantung pada bagaimana cara pengajar menyampaikannya. Paham 

atau tidaknya para santri tentang nasionalisme, tergantung bagaimana 
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cara pengajar menyampaikan materi tersebut. Untuk masalah kapan 

penyampaiannya, itu pun diserahkan sepenuhnya kepada pengajar. 

Tidak ada batasan waktu yang mengikatnya, sehingga dalam praktek 

sehari-hari pemahaman nasionalisme berbeda-beda dari narasumber 

satu dengan narasumber lainnya. Untuk memperkuat pernyataan di 

atas, seperti yang diungkapkan oleh keriga pengajar di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, seperti berikut ini. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Badawi pada 

tanggal 31 Mei 2011 terkait dengan waktu dan pelaksanaan kegiatan 

penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-

hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus diperoleh 

informasi sebagai berikut. 

“Secara khusus, nasionalisme di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo 
Kudus itu tersirat. Pada prinsipnya pondok pesantren itu sebagai 
sarana untuk mencetak jiwa nasionalisme. Secara praktik, pondok 
pesantren itu adalah sarana untuk mengenal dan mencari teman 
sebanyak-banyaknya. Jika ditanyakan tentang kapan dan bagaimana 
pelaksanaan penanaman nilai-nilai nasionalisme di pondok pesantren 
ini, maka sebenarnya tidaka ada kurikulum khusus yang mengatur 
tentang nasionalisme di sini. Semua orang sudah tahu bahwa 
kurikulum pondok pesantren itu tidak sama dengan kurikulum di 
sekolah-sekolah pada umumnya. Kurikulum pondok itu berbeda, 
namun tetap mengacu pada Dinas Pendidikan. Di pondok pesantren 
ini, hal-hal yang berkaitan dengan nasionalisme tidak bisa 
disampaiakan secara khusus seperti di sekolah-sekolah formal. 
Penyampaian materi-materi semacam itu, seringkali disisipkan dalam 
materi pondok pesantren, misalnya Fikih Kenegaraan, dan Hukum 
Sosial. Secara tidak langsung materi nasionalisme itu tersirat dalam isi 
pelajaran itu, sedangkan untuk penyampaian materi tersebut 
tergantung pada pengajar.” 
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Pernyataan serupa diungkapkan pula oleh Ibu Maftucah yang 

juga pengajar sekaligus pengurus Pondok Pesantren Darul Falah 

Jekulo Kudus. Penjelasan yang disampaiakan adalah sebagai berikut. 

“Penyampaian materi tentang nasionalisme ataupun nilai-nilai 
nasionalisme itu secara khusus tidak ada. Pada umumnya nasionalisme 
itu disisipkan dalam materi pondok. Dalam kitab biasanya ada materi 
yang menyangkut tentang nasionalisme, akan tetapi cara 
penyampaiannya tergantung pada pengajar.” 

 

Memperkuat kedua hasil wawancara tersebut, mengenai waktu 

dan pelaksanaan kegiatan penanaman nilai-nilai nasionalisme, Bapak 

Musthofik memiliki pendapat yang sama dengan kedua narasumber 

sebelumnya. Pendapat yang diungkapkannya adalah sebagai berikut. 

“Nasionalisme di pondok pesantren itu tidak ada. Bukan hanya di 
Pondok Pesantren Darul Falah saja, akan tetapi hampir di seluruh 
pondok pesantren se-Indonesia juga tidak mengajarkannya secara 
khusus dan tersendiri. Artinya, nasionalisme itu terkadang masuk 
dalam materi pondok, seperti yang ada pada kitab.” 
 

Dari ketiga hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak 

Badawi, Ibu Maftuchah, dan Bapak Musthofik mengenai waktu dan 

pelaksanaan kegiatan pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme 

di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, menjelaskan bahwa 

pada intinya di masing-masing pondok pesantren itu secara umum 

tidak bisa mengajarkan nasionalisme secara khusus dan tersendiri. 

Meskipun demikian, bukan berarti bahwa di pondok pesantren tidak 

mengajarkan nasionalisme sama sekali, akan tetapi penyampaian 

materi semacam itu disisipkan ke dalam materi pondok. 
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Secara umum, semua orang tahu bahwa memang kurikulum 

pondok pesantren itu berbeda dengan kurikulum di sekolah formal. 

Kurikulum pondok lebih mengarahkan para peserta didiknya (para 

santri) untuk mendalami ilmu agama. Memang secara umum pondok 

pesantren itu berbasis agama, sehingga sulit bagi pihak pondok untuk 

memberikan mata pelajaran khusus yang membahas tentang 

nasionalisme. Dalam penyampaiannya materi nasionalisme tersebut 

sering tersirat dalam materi dalam materi pondok seperti contohnya 

dalam tafsir Al Qur’an dan tafsir kitab kuning maupun kitab lainnya. 

Walaupun demikian Penyisispan-penyisipan terhadap materi yang 

berkaitan dengan nasionalisme terkadang juga belum bisa mencapai 

maksimal. Hal ini terjadi karena berbagai faktor yang 

melatarbelakangi, antara lain: keterbatasan materi dan pengetahuan 

yang dimiliki oleh pengajar tentang nasionalisme, keterbatasan 

referensi tentang nasionalisme, dan lain sebagainya. 

Memandang realita yang saat ini tengah dihadapi, tentunya kita 

semua bisa menarik kesimpulan sendiri. Secara teori, pondok 

pesantren tidak mungkin mengajarkan serta menanamkan nilai-nilai 

nasionalisme, karena memang tidak ada pelajaran khusus yang 

mengatur tentang nasionalisme, seperti Pendidikan Kewarganegaraan. 

Melalui penyisipan materi itulah, jalan satu-satunya bagi pengajar 

untuk menyampaikan materi yang berkaitan dnegan nasionalisme, 

misalnya melalui mata pelajaran Fikih Kenegaraan, Hukum Sosial, 
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dan lain-lain. Meskipun secara teori pondok pesantren tidak bisa 

mengajarkan tentang nilai-nilai nasionalisme secara maksimal, akan 

tetapi secara praktik pondok pesantren bisa dikatakan berhasil 

menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-

hari.  

Dalam praktik kehidupan sehari-hari para santri pondok telah 

mampu menunjukkan nilai-nilai nasionalisme. Contohnya dalam 

bidang kemasyarakatan para santri paham kalau mereka semua harus 

hidup bermasyarakat dengan masyarakat sekitar tanpa memperhatikan 

perbedaan yang ada sedangkan dalam bidang kenegaraan para santri 

paham bahwa mereka semua harus tunduk dan patuh terhadap 

pemerintah dan negara. Pemahaman ini semua mereka peroleh dari 

materi pondok yang disampaikan para pengajar. Jadi, pada intinya, 

pondok pesantren merupakan sarana untuk mencetak jiwa 

nasionalisme. 

Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus mengakui bahwa 

tidak maksimalnya pendidikan tentang nilai-nilai nasionalisme, 

semata-mata terjadi bukan hanya karena faktor kurikulum saja, tetapi 

banyak faktor yang melatarbelakangi. Seperti halnya literatur yang 

secara khusus membahas nasionalisme. Meskipun demikian, bukanlah 

suatu hal yang besar bagi pihak Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo 

Kudus, karena para pengurus yakin dan percaya meski penanaman 

nilai-nilai nasionalisme tidak berhasil secara teori, akan tetapi secara 
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praktiknya, Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus yakin akan 

keberhasilannya dalam memaknai dan menanamkan nilai-nilai 

nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Pola pendidikan 

pondok pesantren yang berbasis agama, membuat para pengurus yakin 

bahwa Pondok Pesantren Darul Falah telah memaknai dan 

menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari 

terhadap para santrinya meski mungkin masih dalam batasan agama. 

Ketercapaian pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme ini dapat 

dibuktikan melalui kegiatan sehari-hari para santri di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. 

Lebih lanjut lagi, apabila dikaitkan dengan visi dan misi yang 

dimiliki oleh Pondok Pesantren Darul Falah, yang isinya adalah 

sebagai berikut. 

1. Visi 

Mencetak insan yang bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu 

amaliyah, beramal ilmiah, kreatif, terampil, mampu 

berkompetisi dalam era global, berdedikasi tinggi dalam 

agama dan bangsa. 

2. Misi 

a. Mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang 

berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan 

dan sehat lahir batin sebagai warga yang berpancasila. 
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b. Mendidik santri untuk menjadi manusia muslim 

sebagai kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa 

ikhlas, tabah, tangguh dalam mengamalkan syariat 

agama Islam secara utuh. 

c. Mendidik santri untuk memperoleh pribadi serta 

mempertebal semangat kebangsaan sehingga 

menumbuhkan manusia seutuhnya yang dapat 

membangun dan bertanggung jawab kepada bangsa dan 

negara. 

d. Menciptakan suatu situasi yang kondusif untuk 

mendukung tercapainya visi pondok pesantren. 

Dengan mengamati isi dari visi dan misi Pondok Pesantren 

Darul Falah Jekulo Kudus, apabila mengaitkannya dengan hasil 

penelitian tentang pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme 

dalam lingkup kehidupan sehari-hari, maka secara umum seluruh 

warga pondok pesantren dapat dikatakan sudah mampu memaknai 

penanaman nilai-nilai nasionalisme dengan cukup baik. Pada bagian 

awal telah dikatakan bahwa secara praktiknya, Pondok Pesantren telah 

berhasil memaknai penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup 

kehidupan sehari-hari. Hal itu bisa dibuktikan melalui bentuk nyata 

kegiatan sehari-hari mereka di pondok pesantren. Meskipun secara 

teori keberhasilannya masih sangat kecil, akan tetapi secara umum 
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para santri di pondok pesantren Darul Falah Jekulo Kudus sudah bisa 

menjalankan visi dan misi dengan baik. 

Apabila melihat isi dari visi dan misi tersebut, jelas terlihat 

bahwa Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus menghendaki 

pembentukan buddi pekerti yang dilandasi ilmu agama dan juga tetap 

berpegang teguh pada Pancasila. Dari pernyataan tersebut yang 

tertuang dalam visi dan misi maka dapat diketahui bahwa pemaknaan 

penanaman nilai-nilai nasionalisme di pondok pesantren tersebut 

sudah bisa dikatakan cukup baik. Akan lebih baik lagi jika terus 

dibiasakan, sehingga pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme 

dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah 

Jekulo Kudus akan tercapai secara maksimal. Sehingga bisa 

meberikan banyak manfaat, tidak hanya bagi diri sendiri, pondok, 

bahkan bagi masyarakat umum juga. 

 

2. Faktor Penentu Pemaknaan Penanaman Nilai-nilai Nasionalisme 

dalam Lingkup Kehidupan Sehari-hari di Pondok Pesantren 

Darul Falah Jekulo Kudus 

Membahas kembali seperti yang telah diungkapkan pada hasil 

penelitian, bahwa dalam suatu proses dimungkinkan adanya faktor-

faktor yang berperan serta ada pula faktor-faktor yang menghambat. 

Pada bagian yang pertama ini, akan dipaparkan faktor penentu dalam 
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pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup 

kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti, faktor penentu dalam pemaknaan penanaman nilai-nilai 

nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus adalah sebagai berikut. 

a. Peranan Para Pengajar sebagai Motivator dan Fasilitator 

dalam setiap Kegiatan yang Ada di Pondok Pesantren 

(Keteladanan Kyai) 

Keberadaan para pengajar di pondok pesantren 

merupakan salah satu faktor terpenting dalam menanamkan 

nilai-nilai nasionalisme. Peranan pengajar sebagai 

motivator dan juga sebagai fasilitator dalam setiap kegiatan 

yang ada di pondok, membuat para santri memiliki peluang 

terbuka untuk mengembangkan dirinya. Kepedulian dan 

sikap ramah dari para pengajar dalam membagikan ilmu 

yang dimilikinya untuk para santri membuat para santri 

beranggapan bahwa pengajar itu bukan sekadar pengajar, 

akan tetapi sudah seperti sahabat atau konsultan bagi para 

santri. Berikut ini petikan wawancara dengan salah satu 

santri putra bernama Fadholi di Pondok Pesantren Darul 

Falah Jekulo Kudus. 

 “Kalau secara pribadi, menurut saya peranan kyai itu 
penting sekali. Keteladanan Abah dan Umi yang seharusnya 
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menjadi motivasi bagi para santri. Meskipun kadang kami 
mengeluhkan tentang fasilitas yang terbatas, tapi itu bukan 
masalah bagi kami. Kami masih bisa belajar langsung dari 
Abah dan Umi serta pengajar yang lainnya. Keterbatas ilmu 
pengetahuan juga tidak menjadi masalah bagi kami, yang 
penting masih ada yang mengarahkan kami untuk 
mengetahui mana yang benar dan mana yang salah”. 
 

Menjalani peran ganda sebagai motivator sekaligus 

sebagai fasilitator bukanlah suatu perkara yang mudah bagi 

para pengajar di pondok pesantren. Oleh para santri, para 

pengajar dianggap sebagai motivator bagi mereka. Ilmu 

yang mereka miliki merupakan motivasi bagi para santri 

untuk belajar. Sama halnya dengan peran pengajar sebagai 

motivator, peran pengajar sebagai fasilitator pun sangat 

penting. Tanpa adanya fasilitas yang diberikan oleh 

pengajar, maka para santri pun tidak akan bisa memperoleh 

ilmu. Oleh karena itu, dalam penanaman nilai-nilai 

nasionalisme di pondok pesantren ini, peranan para 

pengajar sangat diharapkan agar mempermudah 

pertumbuhan dan terwujudnya nilai-nilai nasionalisme 

dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren 

Darul Falah Jekulo Kudus. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, tidak ada 

salahnya apabila dikaitkan dengan kutipan kecil teori yang 

diungkapkan oleh Sulton dan Kusnulridlo (2006:17) 
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tentang cirri-ciri pesantren yang berbunyi seperti berikut 

ini. 

i. Adanya hubungan yang akrab antara santri 
dengan kyainya; 
Hubungan akrab yang dimaksudkan di sini adalah 
terciptanya iklim atau suasana yang nyaman dan 
kondusif antara para santri dengan kyainya. 

j. kepatuhan santri kepada kiai; 
Sudah menjadi kewajiban bagi para santri untuk 
petuh terhadap perkataan kyainya. Pola 
pendidikan di pondok pesantren memusatkan 
kepemimpinan pada seorang kyai. Oleh karena 
itu, kepatuhan santri kepada kyai merupakan 
suatu kewajiban yang harus dijalankan. 

 

Menghubungkan hasil pembahasan dengan teori 

tersebut, tentang peran pengajar sebagai motivator dan 

fasilitator, pada dasarnya peran pengajar sebagai motivator 

dan juga fasilitator akan dapat terwujud dengan baik 

apabila para pengajar dan para santri bisa melaksanakan 

apa yang tertulis dalam teori yang disampaikan oleh Sulton 

dan Kusnulridlo (2006:17).  

Adanya hubungan yang akrab antara santri dengan 

kyai dan kepatuhan santri terhadap kyai pada dasarnya 

sangat mempengaruhi peran pengajar sebagai motivator dan 

fasilitator. Peran tersebut akan dapat terlaksana dengan baik 

jika saja ada saling pengertian antara santri dengan kyai dan 

begitu sebaliknya.Dengan terciptanya iklim yang nyaman, 

suasana yang mendukung serta adanya sikap menghormati 
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dari santri kepada kyai, maka dengan sendirinya peran 

pengajar sebagai motivator dan fasilitator juga akan 

beranjak membaik. 

b. Keinginan Para Santri untuk Belajar Lebih Banyak tentang 

Nasionalisme (Motivasi Santri) 

Dorongan kuat dari masing-masing santri untuk 

mempelajari nasionalisme secara lebih mendalam menjadi 

hal yang sangat penting bagi pertumbuhan nilai-nilai 

nasionalisme di pondok pesantren. Hal ini menjadi salah 

satu faktor penentu yang kuat bagi keberhasilan pemaknaan 

penanaman nilai-nilai nasionalisme. Menurut wawancara 

dengan salah satu santri di Pondok Pesantren Darul Falah 

Jekulo Kudus, seperti yang dinyatakan sebagai berikut. 

“Pada dasarnya saya meyakini bahwa sebagian besar para 
santri di pondok pesantren ini sangat menginginkan adanya 
pembelajaran yang lebih mendalam mengenai 
nasionalisme. Nasionalisme yang kami ketahui selama ini 
mungkin masih dalam batasan minimal, tidak seperti di 
sekolah-sekolah formal. Mempelajari, memahami, dan 
menanamkan nilai-nilai nasionalisme sebenarnya sangat 
bermanfaat bagi para santri di sini. Apabila ada kesempatan 
bagi kami untuk mempelajarinya lebih dalam lagi, tentunya 
kami akan sangat senang dan memberikan banyak manfaat 
bagi kemajuan pondok pesantren ini.” 

 
 

 Apabila mengamati hasil wawancara tersebut, dan 

jika dihubungkan dengan salah satu kutipan teori Sulton 

dan Kusnulridlo (2006:17), yang berbunyi sebagai berikut. 

Keprihatinan untuk mencapai tujuan mulia; 
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Kehidupan di pesantren selalu mengajarkan pada para 
santrinya agar selalu berhati-hati dalam segala hal. Prinsip 
kesederhanaan dan apa adanya lah yang dikembangkan 
untuk memudahkan mencapai tujuan yang mulia; 

  

Menelaah pendapat dari Sulton dan Kusnulridlo 

(2006:17) tersebut, jika dikaitkan dengan motivasi santri 

maka akan terasa sangat tepat dan menarik. Dalam suatu 

pembelajaran, hal yang paling mendasar adalah niat dan 

motivasi. Jika keduanya sudah ada, maka segala sesuatu 

juga akan berjalan seiring dengan keinginan. Dalam teori 

tersebut, yang dimaksud dengan keprihatinan dalam hal ini 

adalah kehidupan di pondok pesantren merupakan wujud 

kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Kesederhanaan 

tersebut bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. 

Untuk mencapai tujuan yang mulia, diperlukan sikap 

kesederhanaan, keprihatinan, dan juga motivasi. Motivasi 

itu akan muncul dalam diri manusia, namun akan lebih baik 

jika motivasi itu muncul dari rasa kesederhanaan dan 

keprihatinan. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu tujuan 

yang mulia diperlukan adanya niat dan motivasi yang kuat, 

usaha, serta kesederhanaan dan keprihatinan dalam diri 

manusia. Dengan demikian, segala sesuatu yang menjadi 

tujuan akan tercapai secara bertahap. 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa niat dan keinginan para santri untuk 

mempelajari dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme 

merupakan hal penting yang membantu pemaknaan dan 

tertanamnya nilai-nilai nasionalisme. Adanya niat dan 

keinginan akan mempermudah dalam pemaknaan 

penanaman  nilai-nilai nasionalisme yang hampir luntur di 

era sekarang ini. 

 

c. Interaksi dengan Masyarakat Lingkungan Sekitar Pondok 

Pesantren 

Adanya interaksi antara para santri dengan 

masyarakat sekitar pondok pesantren merupakan salah satu 

faktor penentu dalam pemaknaaan penanaman nilai-nilai 

nasionalisme. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan 

orang lain dalam proses pemaknaan penanaman nilai-nilai 

nasionalisme sangatlah diperlukan. Beradasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Badawi, diperoleh pernyataan 

sebagai berikut. 

“Interaksi terhadap warga masyarakat sekitar pondok 
pesantren dalam hal ini sangat disarankan. Seperti kita 
ketahui bersama, bahwa interaksi yang baik itu akan 
menimbulkan adanya komunikasi yang baik dan juga 
hubungan yang baik pula. Apabila tercipta interaksi, 
komunikasi, dan hubungan yang baik, maka secara tidak 
langsung nilai-nilai nasionalisme itu akan terbentuk dengan 
sendirinya.” 
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Dari pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa 

adanya peran penting masyarakat dalam pemaknaan 

penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup 

kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah 

Jekulo Kudus. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan yang 

ada di dalam maupun di luar pondok pesantren, para santri 

harus senantiasa menanamkan nilai-nilai nasionalisme. 

Untuk dapat memaknai penanaman nilai-nilai nasionalisme 

dengan baik, diperlukan peran serta masyarakat sehingga 

jiwa dan semangat nasionalisme itu akan terbentuk dengan 

mudah. 

Untuk lebih memahami maksud dari hasil 

wawancara tersebut, ada baiknya jika dihubungkan dengan 

teori berikut ini. 

 Salah seorang ahli, Anthony Smith adalah penganut 

konsep yang organis mengenai nasionalisme. Menurut 

Smith (dalam Tilaar 2007: 24): 

Seorang individu tidak mempunyai arti terlepas dari 
masyarakatnya sejak lahir. Individualitas hanya mempunyai 
arti di dalam kaitannya dengan masyarakat atau 
komunitasnya. Individu hanya dapat mewujudkan dirinya 
melalui masyarakat. Dengan kata lain setiap individu 
mempunyai kesejarahan hidup yaitu dia menjadi seseorang, 
satu bagian yang organis sengan lingkungannya, suatu 
kesatuan yang mistis dengan lingkungannya itu, serta 
mempunyai kemantapan hidup yang diperolehnya dari 
komunitasnya sejarah, agama, bahasa, dan adat istiadat. 
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 Mengamati isi dari teori Smith tentang masyarakat, 

jika dikaitkan dengan faktor penentu di atas, jelas diketahui 

bahwa interaksi dianggap sangat penting dalam 

ketercapaian pemaknaan penanaman nilai-nilai 

nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di 

Pondok Pesantren Darul Falah jekulo Kudus. Menurut 

Bapak Badawi, interaksi dengan masyarakat sekitar pondok 

sangatlah disarankan. Hal tersebut sesuai dengan teori 

Smith bahwa seorang individu tidak mempunyai arti 

terlepas dari masyarakat. Artinya, seorang individu 

merupakan bagian dari kesejarahan hidupnya, sehingga 

sangat penting untuk mengadakan interaksi dengan anggota 

masyarakat yang lain. Seorang individu akan dapat 

mewujudkan keinginannya dengan menjadi bagian dari 

suatu masyarakat. 

 

d. Sarana dan Prasarana 

Pemenuhan sarana dan prasarana di dalam suatu 

dunia pendidikan menjadi sesuatu yang penting. Sarana dan 

prasarana yang lengkap akan mendukung berjalannya 

proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan kutipan teori 

yang diungkapkan oleh Sulthon dan Khusnuridlo (2006:16) 
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tentang hal-hal yang harus dipenuhi dalam kehidupan di 

pondok pesantren. Berikut ini kutipan yang diambil. 

Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pondok 
pesantren secara memadai, baik untuk pendidkan diniyah 
maupun pendidikan yang diselenggarakan 
 
  Secara umum, pemenuhan terhadap sarana dan 

prasarana memang seharusnya dipenuhi. Apabila sarana dan 

prasarana terpenuhi, maka proses pembelajaran akan 

berjalan baik, akan tetapi kembali lagi juga harus 

memikirkan faktor yang lain. Untuk memenuhi sarana dan 

prasarana yang mendukung, tentu diperlukan biaya yang 

tidak sedikit pula. Sehingga, tidak bisa jika memaksakan 

sesuatu untuk satu tujuan saja. Hendaknya tetap harus 

memikirkan akibat atau dampak lain yang mungki terjadi. 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di 

Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, salah satu 

faktor yang turut menetukan dalam pemaknaan penanaman 

nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-

hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus adalah 

sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah alat yang 

diguanakan dalam setiap kegiatan. Dalam setiap kegiatan, 

sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang tidak 

dapat ditinggalkan. Dalam pemaknaan penanaman nilai-

nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di 
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Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, keberadaan 

sarana dan prasarana sangat menunjang setiap kegiatan. 

Adapun sarana dan prasarana yang dimaksudkan, misalnya: 

referensi berupa buku-buku tentang nasionalisme (kitab), 

pengajar yang ahli, dan lain sebagainya. Adanya sarana dan 

prasarana yang lengkap akan memperlancar kegiatan 

pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam 

lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul 

Falah Jekulo Kudus. 

 

3. Kendala yang Dihadapi dalam Pemaknaan Penanaman Nilai-nilai 

Nasionalisme dalam Lingkup Kehidupan Sehari-hari di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti, kendala-kendala yang dihadapi dalam pemaknaan 

penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-

hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus adalah sebagai 

berikut. 

a. Peran Pengajar sebagai Motivator sekaligus Fasilitator 

Belum Terlaksana secara Maksimal 

Kurangnya dukungan dari para pengajar pada 

umumnya juga turut menghambat pemaknaan penanaman 

nilai-nilai nasionalisme. Tidak dapat dipungkiri bahwa 
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sebagai suatu lembaga pendidikan nonformal, tentunya 

segala bentuk kegiatan juga harus mendapat dukungan dari 

pihak pengurus dan juga pengajar. 

 Selain mengajar di Pondok PesantrenDarul Falah, 

para pengajar juga bekerja pada siang hari. Selain itu juga 

terkadang parapengajar memiliki kepentinngan yang 

sifatnya mendadak dan penting, sehingga terkadang para 

pengajar dan pengurus tidak dapat menemani pada saat 

kegiatan-kegiatan tertentu.  

 

b. Munculnya Sikap Malas untuk Mempelajari Nasionalisme 

secara Lebih Mendalam 

Perasaan malas, jenuh, bosan tidak bisa dipungkiri 

lagi kedatangannya. Pada beberapa santri, hal ini mungkin 

saja terjadi. Adanya perasaan malas dan rasa tidak ingin 

tahu lebih banyak tentan nasionalisme juga muncul di 

kalangan para santri. Beberapa dari mereka sempat 

mengungkapkan keengganan untuk mempelajari 

nasionalisme. Menurut salah satu santri, dalam 

wawancaranya mengungkapkan seperti berikut ini. 

“Memahami nasionalisme itu tidak mudah, apalagi jika 
harus mempelajarinya. Anak-anak yang ada di sekolah 
formal saja terkadang belum tentu bisa menerapkan nilai-
nilai nasionalisme. Apabila ditanya tentang nasionalisme, 
jujur saja minat dan ketertarikan saya untuk mempelajari 
nasionalisme itu masih belum muncul.” 
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Berdasarkan kutipan wawancara terhadap salah satu 

santri tersebut, dapat dikatakan bahwa rasa malas dan rasa 

ketidakingintahuan itu adalah sesuatu yang tidak bisa 

dihindari ketika kita sedang berproses. Oleh karena itu, 

perasaan semacam itu menjadi kendala dalam proses 

pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam 

lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul 

Falah Jekulo Kudus. 

 

c. Kurangnya Kerja Sama (interaksi) antara Pihak Pondok 

Pesantren dengan Masyarakat Sekitar Pondok Maupun 

dengan Pihak Lain (di luar pondok)  

Dalam hal ini, pihak Pondok Pesantren Darul Falah 

Jekulo Kudus mengakui bahwa kerja sama yang 

dilakukannya dengan pihak lain yang ada di luar pondok 

masih belum bisa terlaksana dengan maksimal. Banyak 

pertimbangan yang harus dipikirkan kembali sebelum 

mengadakan kerja sama dengan pihak luar. Alasan ini 

cukup menghambat dalam proses penanaman nilai-nilai 

nasionalisme. Sosialisasi yang seharusnya menjadi sarana 

bagi para santri untuk berdialog interaktif dengan pihak luar 

mengenai nilai-nilai nasionalisme, jadi terhambat karena 
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kurangnya kerja sama antara pihak pondok pesantren 

dengan pihak luar yang dimaksudkan. 

 

d. Keterbatasan Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

santri di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 

berkaitan dengan sarana dan prasarana, maka diperoleh 

informasi seperti berikut ini. 

 “Bisa dilihat sendiri bahwa sarana dan prasarana yang ada 
di sini sangat terbatas. Kalau untuk memaknai masionalisme 
itu sudah tentu memerlukan buku-buku tentang 
nasionalisme, sedangkan buku-buku untuk belajar 
nasionalisme saja terbatas. Paling maksimal kami belajar 
dari kitab. Itupun tidak lengkap materinya dan sulit bagi 
kami untuk memahaminya”. 
 
  Menanggapi hasil wawancara tersebut, tentu dapat 

disimpulkan bahwa keberadaan sarana dan prasarana 

sungguh sangat penting dalam menunjang proses 

pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme. Meskipun 

sarana dan prasarana yang ada di Pondok Pesantren Darul 

Falah masih terbatas, akan tetapi itu semua akan bisa 

tergantikan dengan adanya niat dan semangat yang tinggi 

dari para santrinya untuk belajar. 

Melihat cukup banyaknya kendala yang dihadapi dalam pemaknaan  

penananaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di 

Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, sudah seharusnya menjadi bahan 
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untuk introspeksi bagi para pengurus dan para santri yang ada di pondok 

pesantren tersebut. Segala macam kendala dalam proses pemaknaan penananaman 

nilai-nilai nasionalisme akan dapat teratasi dengan baik jika kita bisa 

mengaitkannya dengan faktor penentu yang kuat.  

Pada umumnya, kendala itu selalu berseberangan atau berlawanan dengan 

faktor penentu. Apabila faktor yang menetukan  telah diketahui secara jelas, maka 

secara tidak langsung hal-hal yang berkaitan dengan kendala akan dapat teratasi 

dengan mudah. Kendala dalam pemaknaan penananaman nilai-nilai nasionalisme 

dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo 

Kudus seperti yang dipaaparkan di atas, bukanlah menjadi suatu yang berarti 

apabila seluruh warga di pondok pesantren tersebut memiliki keinginan untuk 

memperbaiki segala sesuatu yang berkaitan dengan kendala demi kemajuan dan 

perkembangan pondoknya, serta demi keberhasilan pemaknaan penanaman nilai-

nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren 

Darul Falah Jekulo Kudus.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan dalam 

skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup 

kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 

meliputi pemaknaan tentang nilai nasionalisme yang dilihat dari dua 

sudut pandang yakni sudut pandang pengajar dan sudut pandang para 

santri. Pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup 

kehidupan sehari-hari yang diwujudkan dalam beberapa bentuk 

kegiatan diantaranya Pengajian Kitab Bandongan, Bahtsul Masa’il, 

kerja bakti, kegiatan perkoperasian, dan lain sebagainya. Dalam 

memaknai penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup 

kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 

pada hakikatnya tergantung pada peran kyai, karena dalam kehidupan 

pondok pesantren kyai merupakan sosok yang dianggap teladan. 

2. Faktor penentu dalam pemaknaaan penanaman nilai-nilai nasionalisme 

dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah 

Jekulo Kudus, meliputi: peran pengajar sebagai motivator dan 

fasilitator, motivasi dari dalam diri santri, interaksi dengan masyarakat 

sekitar pondok pesantren, serta sarana dan prasarana yang menunjang 
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untuk proses pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam 

lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo 

Kudus. 

3. Kendala yang dihadapi dalam pemaknaan penanaman nilai-nilai 

nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus antara lain: peran pengajar 

sebagai motivator dan fasilitator yang belum terlaksana dengan 

maksimal, kurangnya motivasi belajar dalam diri santri, kurangnya 

kerja sama antara pihak pondok dengan pihak lain (interaksi dengan 

masyarakat), serta keterbatasan sarana dan prasarana yang seharusnya 

menunjang dalam proses pemaknaan penanaman nilai-nilai 

nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok 

Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, maka saran yang dapat 

diberikan penulis mengenai hal-hal di atas adalah sebagai berikut ini. 

1. Para pengajar dan para santri di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo 

Kudus sebaiknya terus memperdalam pengetahuan tentang 

nasionalisme dengan segala seluk beluknya, agar lebih mudah dalam 

memaknai penanaman nilai-nilai nasionalisme. 

2. Seluruh warga Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus sebaiknya 

tetap membiasakan dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang 
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merupakan wujud pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme 

dalam lingkup kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Darul Falah 

Jekulo Kudus, karena melalui kegiatan-kegiatan tersebut pemaknaan 

terhadap penanaman nilai-nilai nasionalisme akan terasa lebih mudah. 

3. Para pengajar dan para santri hendaknya senantiasa memaknai dan 

menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-

hari, agar nilai-nilai nasionalisme tidak luntur di era sekarang ini. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

“Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme dalam Kehidupan Sehari-Hari di 

Pondok Pesantren Darul Falah Desa Jekulo, Kecaamatan Jekulo, Kabupaten 

Kudus” 

Tabel Pedoman Wawancara 
 

No. Fokus  Indikator  Item Pertanyaan 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perwujudan 
penanaman nilai-
nilai nasionalisme.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Mendeskripsikan pengertian 

nasionalisme. 

B. Mendeskripsikan nilai-nilai 

nasionalisme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Apa yang anda ketahui 

tentang nasionalisme.  

2. Apa yang anda ketahui 
tentang nilai-nilai yang 
terkandung dalam 
nasionalisme.  

3. Menurut anda, apa saja 

nilai-nilai nasionalisme 

yang telah ditanamkan 

kepada para santri dalam 

kehidupan sehari-hari.  

4. Menurut anda, seberapa 

penting penanaman nilai-

nilai nasionalisme kepada 

para santri pondok. 

5. Apa saja upaya-upaya 

yang dilakukan untuk 

menanamkan nilai-nilai 

nasionalisme ke dalam 

kehidupan sehari-hari para 

santri. 

6. Bagaimana pelaksanaan 

dari penanaman nilai-nilai 

nasionalisme tersebut.  
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor-faktor yang 
berperan dalam 
penanaman nilai-
nilai nasionalisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
C. Mendeskripsikan faktor-

faktor yang berperan dalam 

penanaman nilai-nilai 

nasionalisme. 

1. Faktor intern:  

a. Guru, pengurus, 

pimpinan pondok.  

b. Motivasi santri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Faktor ekstern: 

a. Lingkungan 

keluarga, dan 

lingkungan 

masyarakat.  

 
 
 
 
 
 
 
D. Mendeskripsikan kendala 

7. Kapan pelaksanaan dari 

penanaman nilai-nilai 

nasionalisme tersebut.  

8. Apa saja kegiatan yang 

telah dilakukan untuk 

menanamkan nilai-nilai 

nasionalisme tersebuut. 

9. Apa saja tujuan yang 

hendak dicapai dengan 

adanya penanaman nilai-

nilai nasionalisme kepada 

para santri pondok.  

10. Apakah penanaman nilai-

nilai nasionalisme ini 

tercantum dalam sebuah 

kurikulum tersenndiri.  

11. Bagaimana tanggapan 

anda mengenai nilai-nilai 

nasionalisme yang 

ditanamkan kepada para 

santri pondok.  

12. Menurut anda seberapa 

besar peranan guru, 

pengurus serta pimpinan 

pondok dalam 

menanamkan nilai-nilai 

nasionalisme kepada para 

santri. 

13. Bagaimana pola hubungan 

antara guru, pengurus, 

serta pimpinan pondok 
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Kendala yang  
dihadapi dalam 
penanaman nilai-
nilai nasionalisme. 
 
 
 
 
 

yang dihadai dalam 

penanaman nilai-nilai 

nasionalisma.  

1. Faktor intern  

a. Guru, pengurus, 

serta pimpinan 

pondok.  

2. Faktor ektern: 

a. Lingkungan 

dalam menanamkan nilai-

nilai nasionalisme kepada 

para santri.  

14. Bagaimana motivasi santri 

dalam mengikuti kegiatan 

yang diselenggaran oleh 

pondok terutama dalam 

kegiatan penanaman nilai-

nilai nasionalisme.  

15. Menurut anda seberapa 

besar faktor lingkungan 

seperti lingkungan 

keluarga santri, maupun 

lingkungan masyarakat 

dalam upaya penanaman 

nilai-nilai nasionalisme 

tersebut.  

16. Menurut anda, apa saja 

dukungan yang telah 

diberikan lingkungan 

dalam penanaman nilai-

nilai nasionalisme 

tersebut.  

17. Apa saja kendala yang 

dihadapi guru, pengurus, 

serta pimpinan pondok 

dalam penanaman nilai-

nilai nasionalisme tersebut 

18. Apa saja upaya yang 

dilakukan guru, pengurus, 

serta pimpinan pondok 
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dalam mengatasi kendala 

tersebut.   

19. Apakah dalam penanaman 

nilai-nilai nasionalisme 

terdapat kendala dari luar.  
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Lampiran II 
Instrumen Penelitian 

 
INSTRUMEN PENELITIAN 

(PENANAMAN NILAI-NILAI NASIONALISME DALAM KEHIDUPAN 

SEHARI-HARI di PONDOK PESANTREN DARUL FALAH DESA JEKULO, 

KECAMATAN JEKULO, KABUPATEN KUDUS) 

 
IDENTITAS INFORMAN (GURU DAN PENGURUS PONDOK) 

Nama  : 

Alamat  : 

Hari/tanggal : 

No. HP : 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apa yang anda ketahui tentang nasionalisme? 

………………………………………………………………………………… 
2. Apa yang anda ketahui tentang nilai-nilai yang terkandung dalam 

nasionalisme? 

………………………………………………………………………………… 
3. Menurut anda, apa saja nilai-nilai nasionalisme yang telah ditanamkan kepada 

para santri dalam kehidupan sehari-hari? 

………………………………………………………………………………… 
4. Menurut anda, seberapa penting memaknai penanaman nilai-nilai nasionalisme 

kepada para santri pondok? 

………………………………………………………………………………… 

5. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk memaknai nilai-nilai nasionalisme 

ke dalam kehidupan sehari-hari para santri? 

………………………………………………………………………………… 
6. Bagaimana pelaksanaan dari memaknai penanaman nilai-nilai nasionalisme 

tersebut? 

………………………………………………………………………………… 
7. Apa saja kegiatan yang telah dilakukan untuk memaknai nilai-nilai 

nasionalisme tersebut? 
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………………………………………………………………………………… 
8. Kapan pelaksanaan dari memaknai penanaman nilai-nilai nasionalisme 

tersebut? 

………………………………………………………………………………… 
9. Bagaimana tanggapan anda mengenai nilai-nilai nasionalisme yang telah 

ditanamkan di pondok pesantren ini? 

………………………………………………………………………………… 
10. Menurut anda seberapa besar peranan guru, pengurus serta pimpinan pondok 

dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada para santri?  

………………………………………………………………………………… 
11. Bagaimana motivasi santri dalam mengikuti kegiatan yang diselenggaran oleh 

pondok terutama dalam kegiatan memaknai penanaman nilai-nilai 

nasionalisme? 

………………………………………………………………………………… 
12. Menurut anda, bagaimana peran masyarakat dalam memaknai penanaman 

nilai-nilai nasionalisme yang dilakukan pondok? 

………………………………………………………………………………… 
13. Apa saja upaya yang dilakukan pondok dalam mengatasi kendala tersebut? 

………………………………………………………………………………… 
14. Apa saja kendala yang dihadapi pondok dalam memaknai penanaman nilai-

nilai nasionalisme tersebut? 

………………………………………………………………………………….. 
15. Apakah dalam kehidupan sehari-hari anda selalu memberikan contoh dalam 

pemaknaan nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari? 

………………………………………………………………………………. 
16. Bagaimana hubungan santri dengan para pengajar/kiai dalam kehidupan 

sehari-hari? 

………………………………………………………………………………… 
17. Menurut anda, apakah para santri telah memaknai nilai-nilai nasionalisme 

dalam lingkup kehidupan sehari-hari dengan baik? 

………………………………………………………………………………….. 
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18. Menurut anda, bagaimana kerja sama pondok pesantren dengan masyarakat 

sekitar dalam memaknai nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan 

sehari-hari? 

………………………………………………………………………………….. 
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IDENTITAS INFORMAN (SANTRI PONDOK) 
Nama  : 

Alamat  : 

Hari/tanggal :  

NO.HP  : 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apa yang anda ketahui tentang nasionalisme? 

………………………………………………………………………………… 
2. Apa yang anda ketahui tentang nilai-nilai yang terkandung dalam 

nasionalisme? 

………………………………………………………………………………… 
3. Menurut anda, apa saja nilai-nilai nasionalisme yang telah ditanamkan kepada 

para santri dalam kehidupan sehari-hari? 

………………………………………………………………………………… 
4. Menurut anda, seberapa penting memaknai penanaman nilai-nilai nasionalisme 

kepada para santri pondok? 

………………………………………………………………………………… 

5. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan pondok untuk memaknai nilai-nilai 

nasionalisme ke dalam kehidupan sehari-hari para santri? 

………………………………………………………………………………… 
 

6. Apa saja kegiatan yang telah dilakukan untuk memaknai nilai-nilai 

nasionalisme tersebut? 

………………………………………………………………………………… 
7. Kapan pelaksanaan dari memaknai penanaman nilai-nilai nasionalisme 

tersebut? 

………………………………………………………………………………… 
8. Bagaimana tanggapan anda mengenai nilai-nilai nasionalisme yang telah 

ditanamkan di pondok pesantren ini? 

………………………………………………………………………………… 
9. Menurut anda, bagaimana hubungan santri dengan para kiai/pengurus dan para 

santri dalam lingkup kehidupan sehari-hari? 

………………………………………………………………………………… 
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10. Menurut anda, apakah lingkungan sekitar mempunyai pengaruh terhadap 

santri dalam memaknai nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan 

sehari-hari? 

………………………………………………………………………………….. 
11. Menurut anda, apakah ada kerja sama yang baik antara santri dengan 

masyarakat? 

............................................................................................................................. 
12. Menurut anda, apakah dalam pembelajaran pondok selalu disisipi pemaknaan 

nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup kehidupan sehari-hari? 

………………………………………………………………………………….. 
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Lampiran III 
Lembar Observasi 

 
LEMBAR OBSERVASI 

 
Skripsi yang berjudul: Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Dalam Lingkup 

Kehidupan Sehari-Hari Di Pondok Pesantren Darul Falah Desa Jekulo, 
Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus 

 
No Uraian Observasi Baik  Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik 

1. Kiai/pengajar menciptakan ddan 

menanamkan ketertiban, kenyamanan, 

kedisiplinan dalam menyelenggarakan 

pembelajaran. 

   

2. Kiai/pengajar memberikan hukuman 

kepada para santri yang melakukan 

pelanggaran 

   

3. Kiai/pengajar memberikan peringatan 

terlebih dahulu sebelum memberikan 

sanksi kepada para santri 

   

4. Kiai/pengajar melakukan kerja sama 

dengan baik dengan para santri. 

   

5. Penanaman nilai-nilai nasionalisme 

diajarkan sesuai dengan materi 

pondok 

   

6. Kiai/pengajar selalu memberikan    
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nasehat kepada para santri dalam 

melakukan aktifitas di kehidupan 

sehari-hari 

7. Kiai/pengajar memberikan contoh 

prilaku yang sesuai dengan nilai-nilai 

nasionalisme dalam kehidupan sehari-

hari 

   

8. Kiai /pengajar menggunakan sarana 

dan prasana dalam melakukan 

pembelajaran 

   

9. Prilaku santri dalam kehidupan 

pondok. 

   

10. Prilaku santri dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

   

11. Kedekatan santri dengan kiai/pengajar    

12. Kedekatan santri dengan masyarakat 

sekitar 

   

13 Kondisi pondok.    

14 Prilaku kiai/pengajar dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

   

15 Kerja sama santri dengan masyarakat 

sekitar 
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Lampiran IV 
Dokumentasi 

 
 
Dokumentasi Foto Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus 
 

 
Gambar 1. Profil depan pondok         Gambar 2. Halaman depan pondok 
 
 

 
Gambar 3. Kebersamaan santri putra        Gambar 4. Koperasi Darul Falah 

 
Gambar 5. Ruang belajar para santri        Gambar 6. Ruang kerja Santri Putra 
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Gambar 9. Bapak Baidowi (Pengajar)         

  
 
Gambar 11. Kegiatan konsultasi            Gambar 12. Kegitan masyarakat 
sekitar 
 

 
Gambar 13. Pengajian Bandongan        Gambar 14. Bahtsul Masail 
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Gambar 15. Majalah dinding         Gambar 16. Kerja Bakti  

 
 
Pondok 
 
Gambar 17. Fadholi (Santri Putra)  Gambar 18. Kegiatan Olahraga 
Santri 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


