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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan seseorang. 

Melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan 

meningkatkan kecerdasan, mengembangkan potensi diri dan menjadi pribadi yang 

bertanggung jawab. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

 
Berkaitan dengan usaha yang menyiapkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, pemerintah Republik Indonesia telah memberikan perhatian yang 

cukup besar terhadap dunia pendidikan dengan berusaha keras untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional. Langkah konkritnya adalah dengan 

disusunnya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam 

Bab II pasal 3 dinyatakan bahwa: 

 
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.  
 

Uraian di atas menunjukkan adanya pengakuan terhadap eksistensi 

individu dan individu inilah yang dibina menjadi pribadi-pribadi yang utuh. 

Konsisten dengan tujuan pendidikan, maka untuk mewujudkan manusia 

seutuhnya harus juga ditempuh melalui pendidikan. 

  
Sekolah merupakan pendidikan formal yang memiliki peran penting untuk 

membina generasi muda. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pendidikan sekolah yaitu 

bahwa pendidikan sekolah tidak hanya bertujuan meningkatkan kecerdasan, 
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keterampilan dan kreativitas, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan siswa dalam bidang-bidang lainnya. 

Dengan demikian apabila pendidikan dianggap sebagai sarana untuk 

mewujudkan cita-cita nasional, maka PPKn berperan penting untuk mewujudkan 

tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Pendidikan PPKn menjadi penting karena 

di dalamnya termuat proses pewarisan nilai yaitu, nilai-nilai yang berkembang 

pada generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Melalui pendidikan 

manusia mendapatkan unsur-unsur peradaban masa lampau dan 

memungkinkannya untuk mengambil peranan dalam peradaban masa kini maupun 

untuk membentuk peradaban di masa yang akan datang. Untuk itu perlu adanya 

kesadaran nasionalisme pada generasi muda yang ditanamkan melalui 

pembelajaran PPKn sebagai pewarisan nilai-nilai nasionalisme. 

Untuk mewariskan nilai-nilai masa lampau kepada generasi muda perlu 

ditanamkan kesadaran PPKn pada diri siswa. Untuk menanamkan kesadaran 

PPKn peran guru PPKn sangat dibutuhkan, terutama pada saat proses pelajaran 

PPKn. Pembelajaran yang menarik akan menimbulkan minat belajar yang tinggi 

pada diri siswa sehingga siswa merasa tertarik untuk mempelajari PPKn. Melalui 

kesadaran PPKn sikap nasionalisme dapat ditanamkan pada diri siswa. Pengajaran 

PPKn di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kepada siswa. 

Pengajaran PPKn merupakan dasar bagi pendidikan dalam rangka membangun 

bangsa, terutama untuk membangkitkan kesadaran, bahwa siswa adalah bagian 

dari bangsa. Pengajaran PPKnjuga melatih para siswa untuk lebih kritis 

memahami permasalahan dalam membedakan antara kebenaran dan propaganda.  
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Dahulu makna nasionalisme adalah perjuangan melawan penjajah untuk 

mendapatkan kemerdekaan sedangkan hakikat nasionalisme saat ini ialah mengisi 

pembangunan dengan perbuatan positif. Namun nasionalisme dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara di era globalisasi ini memiliki daya tarik karena sekarang 

kobaran semangat nasionalisme generasi muda mulai luntur. Misalnya kurang 

menghargai keberagaman, berkurangnya rasa kesetiakawanan, tidak menaati 

peraturan, tidak mencintai produk dalam negeri, mengabaikan kepentingan umum, 

ketertiban dan keamanan, serta tidak menjunjung tinggi bendera merah putih. 

Lunturnya nasionalisme bangsa dapat menjadi ancaman terhadap terkikisnya 

nilai-nilai patriontisme yang menjadi landasan kecintaan terhadap tanah air. 

Pada saat ini bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah yang 

berkaitan dengan nasionalisme seperti; 1) ancaman globalisasi, 2) transformasi 

bangsa Indonesia, 3) ancaman identitas bangsa termasuk gerakan disintegrasi, 4) 

mental-mental tamak, feodal, tahayul, korup, tidak disiplin, tidak percaya diri, lari 

dari tanggung jawab, dan 5) terus melemahnya kesadaran PPKn.  

Tantangan bagi nasionalisme lahir seiring dengan semakin modernnya 

kehidupan manusia. Persebaran globalisasi yang pesat merupakan penyebab 

utama kemerosotan rasa nasionalisme. Sikap nasionalisme di kalangan siswa 

SMA saat ini menimbulkan berbagai masalah di kalangan siswa seperti pada saat 

kegiatan ekstrakulikuler pramuka siswa tidak mengikuti upacara, tidak hafal lagu 

Indonesia raya, tidak hafal Pancasila,  dan tidak saling menghormati perbedaan 

antar sesama.  

Hasil observasi awal penulis di SMA N 1 Muaro Jambi melalui wawancara 

ibu Murida selaku guru dan juga pembina Ekstrakulikuler  di SMA N 1 Muaro 
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Jambi didapatkan informasi bahwa memang masih ada siswa kurang menerapakan 

sikap kepedulian sosial serta memiliki rasa bertanggung jawab. Seperti dalam hal 

kebersihan dan juga kedesiplinan terdapat permasalahan antara lain, 1) di saat 

selesai kegiatan perkemahan mereka tidak membersihkan sampah yang ada di 

lokasi perkemahan, 2) Pada saat kegiatan ekstrakurikuler ada perlengkapan atribut 

pramuka yang tidak dilengkapi oleh siswa, 3) Pada saat kegiatan ekstrakurikuler 

ada siswa yang ribut, 4) Pada saat kegiatan ekstrakuikuler berlangsung ada siswa 

yang keluar masuk ruangan,5) Ada juga siswa waktu selesai kegiatan 

ekstrakurikuler tidak pamit sama pembina secara sopan santun. Padahal begitu 

besar harapan pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler untuk 

dapat membangun sikap nasionalisme siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yaitu 

pramuka, PMR, osis, dan paskibraka. Namun di sisi lain siswa SMA belum 

sepenuhnya memahami sikap nasionalisme itu sendiri. 

Melihat berbagai kendala tersebut, pembina yaitu pramuka, PMR, osis, 

dan paskibrakadi sekolah berupaya untuk mengatasi kendala tersebut agar 

kegiatan ekstrakurikuler dapat mencapai tujuan yang diharapkan, upaya tersebut 

ditunjukkan dengan memberikan sarana dan prasarana sebagai penunjang untuk 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk membangun keaktifan siswa dalam 

kegiatan ekstrakulikuler, guru dan pembina pramuka, PMR, osis, dan paskibraka 

melakukan pendekatan guna memberikan arahan kepada siswa betapa pentingnya 

mengikuti kegiatan ini. 

Namun demikian perlu disadari bahwa bentuk nasionalisme saat ini 

berbeda dengan yang nasionalisme masa lalu. Nasionalisme pada masa lalu 

merupakan perjuangan melawan penjajah untuk mendapatkan kemerdekaan, 
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sedangkan nasionalisme pada saat ini mengisi pembangunan dengan cara belajar 

sungguh-sungguh agar berprestasi di sekolah. Maka upaya yang dapat dilakukan 

untuk menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda salah satunya melalui 

pendidikan.  

Melalui pendidikan khususnya pelajaran PPKn mendorong munculnya 

kesadaran PPKn yang diharapkan siswa mampu mendapatkan prestasi yang baik 

dalam bidang kognitif, afektif maupun psikomotorik dan memotivasi generasi 

muda memiliki sikap nasionalisme. Guru PPKn dalam pendidikan dan 

pembelajaran sebaiknya mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

pelajaran PPKn. Nilai-nilai PPKn yang kiranya dapat diambil dan ditanamkan 

pada generasi muda mampu menjadikan generasi muda yang aktif dalam kegiatan 

ekstrakurikuler,mempunyai rasa tanggung jawab, patriotisme, berkarakter dan rasa 

nasionalisme tinggi terhadap bangsa Indonesia. 

Setiap organisasi sekecil apapun lingkupnya, membutuhkan partisipasi 

atau keaktifan dari anggotanya. Demikian juga dengan kegiatan ekstrakurikuler, 

kegiatan ini juga membutuhkan partisipasi atau keaktifan dari anggotanya yaitu 

siswa. Menurut Anton (2011:26) “Keaktifan adalah suatu kegiatan/aktifitas atau 

segala sesuatuyang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik 

maupun non fisik”. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan pelengkap dari 

kurikulum, yang dalam pelaksanaannya dapat menanamkan sikap nasionalisme. 

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1995:1) Kegiatan-kegiatan 

siswa di sekolah khususnya kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang 

terkoordinasi terarah dan terpadu dengan kegiatan lain di sekolah, guna 

menunjang pencapaian tujuan kurikulum. 
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Noor (2012:78) mengungkapkan pendapatnya mengenai indikator 

keaktifan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, yaitu; pelaksanaan kegiatan, 

waktu kegiatan, kedudukan dalam organisasi, alasan dan tujuan aktifdalam 

kegiatan ekstrakurikuler, aktivitas belajar siswa (Visual, Oral, Listening, Writing, 

Mental, dan Emotional Activity). 

 
Kegiatan yang terkoordinasi di sini adalah kegiatan yang dilaksanakan 

sesuai dengan program yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya kegiatan 

ekstrakurikuler dibimbing oleh guru, sehingga waktu pelaksanaan berjalan dengan 

baik. Menurut pendapat Amal (2005:378) kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ikut 

andil dalam menciptakan tingkat kecerdasan yang tinggi. Kegiatan ini bukan 

termasuk materi pelajaran yang terpisah dari materi pelajaran lainnya, dan dapat 

dilaksanakan di sela-sela penyampaian materi pelajaran, mengingat kegiatan 

tersebut merupakan bagian penting dari kurikulum sekolah. 

Pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ekstrakurikuler dapat 

mempengaruhisikap nasionalisme siswa. Melalui kegiatan ekstrakurikuler siswa 

dapat bertambah wawasan mengenai mata pelajaran yang erat kaitannya dengan 

pelajaran di ruang kelas dan biasanya yang membimbing siswa dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler adalah guru bidang studi yang bersangkutan. Melalui 

kegiatan ekstrakurikuler juga dapat menyalurkan bakat, minat dan potensi yang 

dimiliki. Salah satu ciri kegiatan ekstrakurikuler adalah keanekaragamannya, 

hampir semua minat remaja dapat digunakan sebagai bagian dari kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian pembelajaran dengan judul “Pengaruh keaktifan siswa dalam kegiatan 

ekstrakulikuler terhadap sikap nasionalisme siswakelas XI IPS di SMA Negeri 1 
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Muaro Jambi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan 

dalam penelitian ini yaitu, apakah terdapat pengaruh keaktifan siswa dalam 

kegiatan ekstrakulikuler terhadap sikap nasionalisme siswa kelas XI IPS di SMA 

Negeri 1 Muaro Jambi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini 

yaitu, untuk mengetahui pengaruh keaktifan siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler 

terhadap sikap nasionalisme siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Muaro Jambi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran kepada berbagai pihak antara lain : 

1) Secara Teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah khasanah ilmu 

pengetahuan, wawasan, dan hasanah kajian pustaka yang diharapkan dapat 

bermanfaat dalam usaha pembangunan keilmuan terutama bagi penelitian 

lanjutan yang berkenaan dengan keaktifan siswa dalam kegiatan 

ekstrakulikuler terhadap sikap nasionalisme. 

2) Secara Praktis 

Selain memberikan manfaat teoretis, seperti yang telah diuraikan, hasil 

penelitian ini juga dapat memberikan manfaat secara praktis yaitu: 



8 

 

1) Dapat dijadikan pedoman siswa dalam meningkatkan sikap nasionalisme 

siswakelas XI IPS di SMA Negeri 1 Muaro Jambi. 

2) Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi guru untuk melaksanakan 

keaktifan siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler terhadap sikap 

nasionalisme siswakelas XI IPS di SMA Negeri 1 Muaro Jambi. 

1.5 Definisi Operasional 

1. Keaktifan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yaitu keikutsertaan 

siswa dalam mengikuti kegiatan yang diadakan di sekolah. Untuk 

mengukur keaktifan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler maka 

peneliti menggunakan angket sebagai alat ukur. Adapun Indikator yang 

diukur dengan instrumen berupa angket dimana semakin tinggi skor 

yang diperoleh semakin tinggi keaktifan siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler yang bersangkutan. Indikator sebagai berikut. a) 

pelaksanaan kegiatan, b) waktu kegiatan, c) kedudukan dalam 

organisasi, d) alasan dan tujuan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, e) 

aktivitas belajar siswa. 

2. Sikap nasionalisme adalah menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa 

diatas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk 

kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga 

sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan 

pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal 

Ika, hormat pada bendera merah putih dan mengembangkan sikap 

tenggang rasa atau solidaritas menjunjung tinggi keberagaman. Adapun 

Indikator yang diukur dengan instrumen berupa angket dimana 

semakin tinggi skor yang diperoleh semakin tinggi sikapnasionalisme 
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siswa yang bersangkutan. Indikator sebagai berikut. a) cinta tanah air 

dan bangsa, b) rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, c)  

bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, d) 

mengembangkan sikap tenggang rasa dan solidaritas. 

 


