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ABSTRAK 

Sri Wahyuni. Penanaman Sikap Nasionalisme melalui Pembelajaran PPKn kepada 

Peserta Didik Kelas IX di SMP Muhammadiyah 4 Delanggu. Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten. 

 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Sudahkah ada Sikap 

Nasionalisme peserta didik kelas IX dalam pembelajaran PPKn di SMP 

Muhammadiyah 4 Delanggu? (2) Bagaimana strategi penanaman sikap 

nasionalisme dalam pembelajara PPKn kepada peserta didik kelas IX di SMP 

Muhammadiyah 4 Delanggu?, dan (3) Apa Faktor pendukung dan penghambat 

penanaman sikap Nasionalisme kepada peserta didik Kelas IX dalam 

pembelajaran PPKn di SMP Muhammadiyah 4 Delanggu?. Penelitian ini 

bertujuan untuk : (1) Mengetahui perwujudan sikap nasionalisme peserta didik 

kelas IX dalam pembelajaran PPKn di SMP Muhammadiyah 4 Delanggu. 2) 

mengetahui strategi/metode penanaman sikap nasionalisme dalam pembelajaran 

PPKn kepada peserta didik kelas IX di SMP Muhammadiyah 4 Delanggu, (3) 

Mengetahui faktor pendukung dan penghambat penanaman sikap nasionalisme 

dalam pembelajaran PPKn kepada peserta didik kelas IX di SMP Muhammadiyah 

4 Delanggu.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian 

adalah guru dan siswa kelas IX dalam pembelajaran PPKn di SMP 

Muhammadiyah 4 Delanggu. 

 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Sikap Nasionalisme peserta didik kelas IX di 

SMP Muhammadiyah 4 Delanggu terwujud dalam sikap cinta tanah air, menjaga 

persatuan dan kesatuan, rela berkorban, bangga sebagai bangsa dan bernegara 

Indonesia, berpartisipasi dalam pembangunan, menegakkan hukum dan keadilan, 

memanfaatkan IPTEK, dan bertanggung jawab. (2) Penanaman sikap 

nasionalisme dalam pembelajaran PPKn kepada peserta didik Kelas IX di SMP 

Muhammadiyah 4 Delanggu dilaksanakan melalui pembiasaan, modeling, media 

pembelajaran, ceritera, dan contoh kontekstual. (3) Faktor pendukung penanaman 

sikap nasionalisme adalah kompetensi guru serta sarana sekolah, faktor yang 

menghambat adalah prasarana sekolah dan lingkungan. 

 

Kata kunci : penanaman, sikap nasionalisme, pembelajaran PPKn  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sikap nasionalisme bangsa Indonesia sekarang ini sering menjadi sorotan 

dan menimbulkan keprihatinan seiring dengan banyaknya fenomena yang terjadi 

di masyarakat, dan fenomena tersebut dinilai sebagai dampak lunturnya sikap 

nasionalisme. Sebagai contoh atas fenomena tersebut antara lain: para pejabat 

pemerintahan tersandung kasus korupsi, kasus kriminalitas masyarakat 

meningkat, daerah tertentu memberontak meminta kemerdekaan, tindakan asusila 

sering dilakukan oleh individu dengan profesi yang beragam, sering terjadi aksi 

kekerasan saat berlangsung bentrok antar ormas, tawuran antar pelajar juga kerap 

terjadi. Karena merebaknya fenomena ini maka sejalan dengan pendapat 

Kartodirjo (2001) bahwa semua pihak dihimbau  agar segera   mawas  diri  

dengan  mempelajari  kembali   sejarah pergerakan nasional melalui biografi 

tokoh-tokoh pergerakan nasional.  

Hal lain yang menjadi indikator terkait dengan penilaian semakin lunturnya 

sikap nasionalisme masyarakat Indonesia karena adanya kejadian-kejadian antara 

lain: 1) maraknya konflik sosial berbasis ras seperti kasus Poso, Ambon, Aceh, 

Papua, serta lepasnya Timor Timur dari Indonesia. 2) bermunculannya ormas-

ormas yang menegaskan identitas kultural, serta banyaknya ideologi alternatif 

yang kerap bertentangan dengan ideologi bangsa. 3) maraknya berbagai narasi 

primordialisme dan sentimen berbasis isu SARA yang berkembang di masyarakat. 

4) Terjadinya pembakaran bendera negara dalam aksi demonstrasi. 5) Masyarakat 
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tertentu lebih peduli dengan penduduk negara lain dari pada saudara sebangsa 

semisal fenomena penggalangan dana untuk membantu rakyat Palestina yang 

diserang tentara Israel, akan tetapi tidak melakukan hal yang sama untuk rakyat 

Papua yang diserang kelompok kriminal Papua. 6) Masyarakat tertentu bersedia 

menjadi sukarelawan bagi negara lain, semisal menjadi relawan di Suriah yang 

sedang terlibat perang untuk memberikan bantuan kepada para warga suriah 

disana, tapi tidak ada yang bersedia menjadi relawan di Aceh yang rakyatnya juga 

diserang oleh kelompok Gerakan Aceh Merdeka. 7) Maraknya masyarakat lebih 

menyukai dan merasa bangga memakai produk asing dari pada produk dalam 

negeri, baik produk barang maupun produk seni dan budaya, semisal para pesohor 

yang dengan bangga memakai baju, sepatu, tas atau barang produk asing lain, 

maupun masyarakat luas yang lebih menyukai menonton film asing dari pada film 

lokal, serta maraknya masyarakat yang berpakaian ala budaya asing dari budaya 

lokal yang sesuai dengan adat ketimuran. 

Dengan melihat kenyataan ini, sikap nasionalisme perlu digaungkan 

kembali kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga kedaulatan bangsa 

dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik karena jika tidak persatuan dan 

kesatuan akan terancam dan generasi mendatang akan bersikap apatis terhadap 

negerinya sendiri. Solusi untuk mengatasi dekadensi sikap nasionalisme yang 

terjadi mendesak untuk segera dilaksanakan sebelum negara hancur, karena 

hilangnya rasa nasionalisme masyarakat, terlebih dari kalangan peserta didik 

sebagai generasi muda penerus bangsa, sikap nasionalisme yang luntur dinilai 

akan membawa bangsa Indonesia menuju kehancuran. Menteri Koordinator 
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Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat membuka diskusi 

bertajuk "Keadilan yang Memberdayakan" di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, 

Senin (17/2/2020), mengemukakan bahwa adanya kekurang bersatuan dan 

ketidakadilan  akan menyebabkan empat gejala hancurnya sebuah negara. 

Keempat gejala tersebut adalah: 1) sebuah negara yang tidak adil. 2) 

ketidakpercayaan publik kepada pemerintah. 3) disobedience atau 

pembangkangan. 4) disintegrasi wilayah kedaulatan, dan rasa kekurang bersatuan 

merupakan salah satu indikasi lunturnya sikap nasionalisme. Kompas.com (2021) 

Sangat penting usaha penanaman sikap nasionalisme kepada masyarakat 

Indonesia saat ini dikarenakan sikap dan semangat nasionalisme telah terbukti 

memiliki peran penting terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia, baik 

perjuangan meraih kemerdekaan maupun perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan. Melalui sejarah perjuangan di masa penjajahan dapat dibuktikan 

bahwa hasil kemerdekaan Indonesia tak bisa lepas dari peran sikap nasionalisme 

yang dimiliki para pemudanya. Sebagai bukti hal tersebut diikrarkannya sumpah 

pemuda yang mengakui berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu 

yaitu Indonesia. Rasa, sikap dan semangat nasionalisme telah berhasil 

menyatukan para pemuda untuk berjuang meraih cita-cita bersama yaitu 

kemerdekaan Indonesia, agar terbebas dari belenggu penjajahan yang telah 

berlangsung berabad-abad lamanya. 

Setelah Indonesia merdeka, Undang-Undang Dasar Negara Repubik 

Indonesia 1945 disahkan yang di dalam pembukaan alinia ke empat terdapat 

bunyi Pancasila yang sarat mengandung makna nilai-nilai nasionalisme. Rasa 
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nasionalisme telah melahirkan negara Indonesia merdeka, sikap nasionalisme 

telah melahirkan Pancasila. Rasa dan sikap nasionalisme juga menjadi bukti 

sebagai alat mempertahankan kemerdekaan.  

Saat terjadi agresi Belanda yang berniat kembali menjajah Indonesia. 

Negara Indonesia berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). 

Negara  terpecah menjadi beberapa negara bagian, akan tetapi karena adanya 

semangat nasionalisme yang tinggi, para presiden negara bagian memilih 

bergabung dengan pemerintah pusat, dan  kemudian negara RIS berubah kembali 

menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

Lunturnya sikap nasionalisme dinilai juga melanda peserta didik di jenjang 

pendidikan formal, baik di jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun 

pendidikan tinggi. Penilaian tersebut didasari fakta yang akhir-akhir ini mendapat 

sorotan, antara lain: 1) kasus guru mengalami kekerasan fisik maupun 

dipidanakan oleh peserta didik atau orang tua peserta didik. 2) kasus perundungan 

antar sesama pelajar. 3)  kasus asusila yang dilakukan oleh pelajar. 4) kasus 

pelajar yang terlibat tindak kejahatan. 

Dalam rangka mengatasi lunturnya sikap nasionalisme masyarakat,  

Pemerintah berusaha mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila terhadap seluruh 

penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 

tentang Unit Kerja Presiden Pembinanaan Idiologi Pancasila (UKP-PIP) yang 

kemudian diganti dengan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP) melalui 
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Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, dengan  tujuan mewujudkan Indonesia 

menjadi negara maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan 

gotong royong berbasiskan pemanfaatan sumber daya manusia unggul. Dalam 

Standar Materi dan Metode Formal Tingkat SMP/MTs disebutkan bahwa 

Pembinaan Ideologi Pancasila di sekolah mempersiapkan terbentuknya peserta 

didik yang memiliki jati  diri  dan  karakter bangsa, sikap dan perilaku patriotik, 

cinta tanah air, terciptanya sikap saling hormat menghormati, toleransi dan 

kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Solusi lain untuk mengatasi Nasionalisme yang luntur Pemerintah juga 

mengeluarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) dengan tujuan membangun kembali rasa nasionalisme 

dengan membekali  generasi muda dengan jiwa Pancasila untuk menghadapi 

perubahan di masa depan. PPK menjadi tanggung jawab keluarga, satuan 

pendidikan dan masyarakat. 

Penanaman sikap nasionalisme melalui sekolah sejalan dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.21 Tahun 2016 tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah Bab II dalam kompetensi inti sikap sosial semua 

mata pelajaran memuat kompetensi sikap yang harus dicapai oleh peserta didik 

antara lain peserta didik mampu menunjukkan, mampu menghargai dan mampu 

menghayati serta mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsive dan pro aktif 

dalam berinteraksi secara efektif di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, 

lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan regional dan internasional, 
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dan hal ini bisa dimaknai bahwa dalam kompetensi sosial tersebut sarat 

mengandung makna akan sikap nasionalisme. Meskipun pembangunan kembali 

rasa nasionalisme dilakukan melalui semua mata pelajaran akan tetapi mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)  memiliki kaitan 

yang lebih luas dengan sikap nasionalisme.  

Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKn antara lain: 1) Menunjukkan sikap 

bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar 

negara. 2) Melaksanakan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3) 

Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan 

negara. 4) Mengutamakan sikap toleran  dalam  menghadapi masalah akibat 

keberagaman kehidupan bermasyarakat dan cara pemecahannya.  5) Menunjukkan 

sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, 

ekonomi, dan gender di masyarakat dan cara pemecahannya dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika. 6) Mengutamakan sikap disiplin sebagai warga negara 

sejalan dengan konsep bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 7) Menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, 

ras, dan antar golongan (SARA), sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 8) Mengkreasikan konsep cinta tanah air, bela 

negara dengan rela berkorban bagi bangsa dan negara dalam konteks Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

Sebagaimana standar kompetensi mata pelajara PPKn  yang telah 

disebutkan, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat 
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membentuk peserta didik yang berjiwa nasionalisme, peserta didik yang mampu 

menerapkan nilai moral dan norma yang baik, dapat membentuk peserta didik 

yang memiliki  sikap toleran dan menghargai orang lain, dapat membentuk 

peserta didik memiliki sikap cinta pada tanah air, dapat membentuk peserta didik 

mampu mengatasi masalah atau saat terjadi konflik antar teman, dapat 

membentuk peserta didik yang memiliki  sikap disiplin dan bertanggung jawab 

terhadap hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan sebagai warga negara.  

Terdapat beberapa alasan yang menjadi latar belakang pentingnya 

penanaman sikap nasionalisme kepada peserta didik melalui pembelajaran PPKn, 

alasan tersebut antara lain sebagai berikut:  

Pertama, peserta didik adalah merupakan generasi muda yang pada saatnya 

kelak sebagai penanggung jawab keberlangsungan hidup bangsa. Kedua, 

penurunan sikap nasionalisme peserta didik sekarang ini sudah sampai taraf yang 

menghawatirkan sehingga perlu segera ada penanganan sebelum sikap 

nasionalisme hilang sama sekali dari karakter peserta didik. Ketiga, materi mata 

pelajaran PPKn sangat mendukung dijadikan alat penumbuhan sikap 

nasionalisme. Keempat, materi mata pelajaran PPKn dapat efektif diserap peserta 

didik melalui pembelajaran di dalam kelas. 

Dengan  latar belakang masalah sebagaimana diuraikan, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penanaman Sikap 

Nasionalisme melalui Pembelajaran PPKn kepada Peserta Didik Kelas IX di SMP 

Muhammadiyah 4 Delanggu”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Sudahkah ada sikap nasionalisme peserta didik kelas IX dalam pembelajaran 

PPKn di SMP Muhammadiyah 4 Delanggu? 

2. Bagaimana strategi penanaman sikap nasionalisme dalam pembelajara PPKn 

kepada peserta didik kelas IX di SMP Muhammadiyah 4 Delanggu? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat penanaman sikap nasionalisme dalam 

pembelajaran PPKn kepada peserta didik kelas IX di SMP Muhammadiyah 4 

Delanggu? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui perwujudan sikap nasionalisme peserta didik kelas IX dalam 

pembelajaran PPKn di SMP Muhammadiyah 4 Delanggu. 

2. Mengetahui metode penanaman sikap nasionalisme dalam pembelajaran PPKn 

kepada peserta didik kelas IX di SMP Muhammadiyah 4 Delanggu. 

3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat penanaman sikap nasionalisme 

dalam pembelajaran PPKn kepada peserta didik kelas IX di SMP 

Muhammadiyah 4 Delanggu.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya mata pelajaran PPKn yang berkaitan dengan nasionalisme. 
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b. Memberikan tambahan pustaka atau kerangka acuan dan landasan bagi para 

pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bukti keberhasilan  

sekolah dalam menanamkan sikap nasionalisme kepada peserta didik. 

b. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan tentang penumbuhan nasionalisme kepada 

peserta didik. 

3. Bagi Jurusan PPKn, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

mahasiswa jurusan PPKn apabila ingin melakukan penelitian serupa. 

4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan 

informasi dan pengetahuan mengenai pentingnya penanaman sikap nasionalisme 

kepada generasi muda untuk meningkatkan semangat kebangsaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis lakukan di 

SMP Muhammadiyah 4 Delanggu, maka dapat diambil kesimpulan 

Menanamkan Sikap Nasionalisme Siswa Kelas IX Pada Mata Pelajaran PKn 

di SMP Muhammadiyah 4 Delangguyaitu: 

1. Sikap Nasionalisme yang ada pada siswa kelas IX di SMP Muhammadiyah 

4 Delanggu antara lain: (1) Cinta Tanah Air, (2) Menjaga Persatuan dan 

Kesatuan, (3) Rela Berkorban, (4) Bangga sebagai Bangsa dan Bernegara 

Indonesia, (5) Berpartisipasi dalam pembangunan, (6) Menegakkan 

Hukum dan Menjunjung Keadilan, (7) Memanfaatkan IPTEK dan (8) 

Bertanggung Jawab. Delapan sikap nasionalisme tersebut sudah ada pada 

peserta didik kelas IX di SMP Muhammadiyah 4 Delanggu dan sudah 

diterapkan walaupun masih ada yang belum maksimal. 

2. Strategi/metode Penanaman Sikap Nasionalisme melalui Pembelajaran 

PPKn kepada Peserta Didik  Kelas IX di SMP Muhammadiyah 4 

Delanggu antara lain: (1) melalui pembiasaan. (2) melalui modeling/sikap 

keteladanan. (3) menggunakan media pembelajaran. (4) melalui ceritera. 

(5) melalui contoh kontektual.  

3. Faktor pendukung dan penghambat. 

a. Faktor pendukung. Faktor Pendukung Penanaman Sikap Nasionalisme 

melalui pembelajaran PPKn kepada Peserta Didik Kelas IX antara lain: 
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(1)  Kompetensi Guru Mata Pelajaran. (2)  Sarana pembelajaran yang 

lengkap dan memadahi.  

b. Faktor Penghambat. Faktor Penghambat Penanaman Sikap 

Nasionalisme melalui pembelajaran PPKn kepada Peserta Didik Kelas 

IX antara lain: (1) Prasarana Sekolah yang tidak ideal. (2) Lingkungan.  

B. Saran 

1. Bagi Kepala Sekolah 

a. Kepada kepala sekolah agar bisa  memberikan  teladan  bersama  guru  

SMP Muhammadiyah 4 Delanggu untuk usaha menanamkan sikap 

nasionalisme kepada siswa. 

b. Kepala sekolah hendaknya membuat kebijakan untuk mengadakan 

kegiatan ekstrakurikuler sebagai upaya penanaman sikap nasionalisme 

siswa, seperti ekstrakurikuler pramuka ataupun PMR 

2. Bagi Guru 

a. Guru hendaknya mempertahankan keteladanan yang baik, seperti 

penggunaan produk dalam negeri, selalu hadir ke sekolah tepat waktu, 

ataupun menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga 

diharapkan akan menjadi panutan bagisiswa. 

b. Guru hendaknya memberikan motivasi khusus dalam  rangka 

menanamkan sikap nasionalisme siswa seperti pemberian reward. 

3. Bagi Siswa 

 Siswa hendaknya membiasakan diri untuk menerapkan sikap 

nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di 
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lingkungan keluarga dan masyarakat, seperti senantiasa membantu dan 

menjaga kerukunan dengan sesama teman, membuang sampah pada 

tempatnya, serta berani untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah 

diperbuat. 
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