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ABSTRAK

Rahmatullah Mukminin 2020.Dramatik Reading Sang Saka Karya RudolfPuspa
TerhadapSikapNasionalismeSiswaKelasIXSMPSwastaSemenTonasaIPangkep.
Penelitian inibertujuan untuk mengetahuibagaimana pengaruh dramatik reading
naskahsangsakakaryaRudolfPuspaterhadapsikapnasionalismesiswakelasIXSMP
SwastaSemenTonasa1Pangkep.Metodeyangdigunakanadalahmetodedeskriptif
kualitatifyaituobservasidanwawancara.Datahasilpenelitianiniberupadatadeskriptif
yangtidakdihitungmenggunakanrumus-rumusstatistik.Denganpendekatankualitatif
deskriptifini,penelitiakanmenggambarkandanmenganalisissetiapindividudalam
kehidupandanpemikirannya.Berdasarkanhasilpengamatandanwawancaraterhadap
siswakelasIXSMPSwastaSemenTonasa1Pangkep,dramatikreadingnaskahsang
sakakaryaRudolfPuspadapatmeningkatkansikapnasionalismesiswakelasIXSMP
SwastaSemenTonasa1Pangkep.Haliniditunjukkandenganadanyaperubahansikap
selama penelitian berlangsung.Mereka menjadilebih disiplin.,lebih menghargai
sesamadanmemilikipenambahanwawasantentangsejarahbangsaIndonesiadari
naskahSangSakakaryaRudolfPuspa.

ABSTRACT

RahmatullahMukminin2020.DramaticReadingSangSakabyRudolfPuspatotheNationalism

AttitudesofStudentofNinthGradeStudentsofSMPSwastaSemenTonasaIPangkep.

TheresearchaimedtofindouthowthedramaticinfluenceofreadingtheSangSakascriptby

RudolfPuspaonthenationalism attitudeofStudentofNinthGradeStudentsofSMPSwasta

SemenTonasaIPangkep. Themethodusedisaqualitativedescriptivemethod,namely

observationandinterviews.Thedatafrom thisresearchisintheform ofdescriptivedatawhich

isnotcalculatedusingstatisticalformulas. Withthisdescriptivequalitativeapproach,the

researcherwilldescribeandanalyzeeachindividualinhisorherlifeandthoughts.Basedon

theresultsofobservationsandinterviewswithStudentofNinthGradeStudentsofSMP

SwastaSemenTonasaIPangkep,readingthescriptofSangSakabyRudolfPuspacan

increasethenationalism attitudeofStudentofNinthGradeStudentsofSMPSwastaSemen

TonasaIPangkep. Thisisindicatedbyachangeinattitudeduringthestudy. Theyare

becomingmoredisciplined,havebecomemoreappreciativeofothersdanhaveadditional
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insightintothehistoryoftheIndonesiannationfrom theSangSakamanuscriptbyRudolf

Puspa.

PENDAHULUAN

Nasionalisme adalah suatu
paham (ajaran)untukmencintaibangsa
dan negara sendiri,atau kesadaran
keanggotaandalam suatu bangsayang
secarapotensialsemangatkebangsaan
(Depdikbud dalam Bravian,2016:14).
Generasimuda tidak lagi mengenal
dengan baikjatidiribangsa. Halini
dibuktikandariberbagaisikap dalam
memaknaiberbagaihalpenting bagi
Negara Indonesia.Contoh sederhana
yang menggambarkan betapa kecilnya
rasa nasionalisme, diantaranyapada
saat upacara bendera,masihbanyak
rakyatyang tidak memaknaiartidari
upacaratersebut,padaperingatanhari
-haribesarnasional,seperti Sumpah
Pemuda,hanya dimaknai sebagai
seremonialdan hiburan saja tanpa
menumbuhkan rasa nasionalisme dan
patriotisme dalam benak mereka.
Contoh diatas merupakanfenomena
yang perlahan tampak kepermukaan,
dan menjadi pemicu memudarnya
semangat nasionalisme. Identitas
bangsa sepertibendera merahputih,
lagu kebangsaan Indonesia Rayadan
lain sebagainya hanyalahmerupakan
simbol,simbolbahwanegaraIndonesia
masih berdiri tegak dan mampu
mensejajarkan dirinya denganbangsa
lain.

Dari uraian di atas,sehingga
dibutuhkan strategi untuk
menumbuhkan kembali rasa
nasionalismeparagenerasimuda.Salah
satumediayangbisadigunakanadalah
teater.Tahap pertunjukan teaterperlu
memerlukan proses yang pertama
adalahtahapolahtubuhsangatpenting

untukseorangaktorhendaknyamemiliki
fisik yang siap dalam ketahanan,
keluwesan,ketangkasan,keseimbangan,
dankekuatan,tahapkeduaadalaholah
vokal atau suara yang merupaka
kegiatan membaca naskah
mengucapkan dialog adalah lambang
komunikasiyangdijadikanmediauntuk
mengungkapkan rasa, menafsirkan
maknadariteksdanbuahpikiran,tahap
ketigaadalaholahrasayangberfungsi
untuk meningkatkan kepekaan rasa
dalam dirisendiri,tetapijugaperasaan
terhadap karakter lawan main.
(Suhariyadi2014:171)

NaskahSangSakaadalahkarya
RudolPuspadanDolfriIndaSuri,yang
menuliskan tentang cerita Sang Saka
yangterlupakanolehgenerasipenerus
bangsa tentang kewajiban untuk
meneruskanperjuanganparapahlawan
setelah merdeka untuk membawa
semangat juang sebagai inspirasi
menujuIndonesialebihbaik.

PenelitiandramatikreadingSang
Saka karya Rudolf Puspa terhadap
sikapnasionalismesiswakelasIXSMP
SwastaSemenTonasa1Pangkep.Hal
inidisebabkankarenasesuaikurikulum
2013 padamatapelajaran
senibudayakelasIXSMP/MTsterdapat
materiDasarPemeranan Teaterdan
Rancangan Pementasan, selain itu
sangatlah penting menanamkan sikap
nasionalisme sejak dinikepada anak-
anakremajakarenamerekahiduppada
era globalisasi.Para remaja menjadi
lebihmudahterpengaruhpadabudaya
dan nilai-nilaiNegara
lainyangmungkintidaksesuaidengan
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yangdianutolehbangsakita.

METODEPENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis
penelitian kualitatif. Peneliti
menggunakan pendekatan kualitatif
karena peneliti mengumpulkan data
dengan cara bertatap muka langsung
danberinteraksidenganorang-orangdi
tempat penelitian Mc Millan dan
Schumacher 2003 (dalam Yusuf,
2011:60).

Datahasilpenelitianiniberupadata
deskriptif yang tidak dihitung
menggunakan rumus-rumus statistik
Strauss & Curbin 2003 (dalam Yusuf,
2011:60).Denganpendekatankualitatif
deskriptif ini, peneliti akan
menggambarkan dan menganalisis
setiap individu dalam kehidupan dan
pemikirannya.

PenelitianinidilaksanakandiSMP
SwastaSemenTonasa1Pangkep,yang
berlokasidiJl.PendidikanKec.Balocci,
Baloccibaru,Balocci,Kab Pangkep,
SulawesiSelatan.

Sumber data dari penelitian ini
terbagimenjadiduahal,yaitumeliputi
datayangbersifatprimerdansekunder.

1) DataPrimer
Data primer adalah data yang

dikumpulkanataudiperolehlangsungdi
lapangan oleh orang melakukan
penelitianatauyangbersangkutan.Data
primerinidisebutjuga data asliatau
baru.Untuk penelitian inidata primer
berupa data hasil dari wawancara
dengan informan dan observasi
(pengamatan).

2) DataSekunder

Datasekunderadalahdatayangdi
peroleh atau yang dikumpulkan oleh
orang yang melakukan penelitian dari
sumber-sumberyangtelahada.Dataini
biasanya dariperpustakaan atau dari
laporandaripenelititerdahulu(Moleong
2002:157).Untuk penelitian inidata
sekundernya berupa buku,dokumen-
dokumen, surat kabar yang terkait
denganmaterinilai-nilainasionalisme.

Metode pengumpulan data yang
digunakandalam penelitianinimeliputi:
Metode wawancara adalah metode
pengumpulan informasidengan cara
mengajukan sejumlah pertanyaan
secaralisanuntukdijawabsecaralisan
pula.Kegiatanwawancarainidilakukan
olehpenelititerhadapinformandiSMP
Swasta Semen Tonasa 1 Pangkep
sebanyak empat kali. Dalam
pelaksanaannya penelitimenggunakan
teknik komunikasi langsung yang
berbentuk wawancara tak berstruktur
karena teknik inimemilikikelebihan
antaralain:
a)Memungkinkan peneliti untuk
mendapatkanketerangandenganlebih
cepat;
b)Ada keyakinan bahwa penafsiran
responden terhadap pertanyaan yang
diajukanadalahtepat;
c)Sifatnyalebihluas;
d)Pembatasan-pembatasan dapat
dilakukan secara langsung, apabila
jawabanyangdiberikanmelewatibatas
ruanglingkupmasalahyangditeliti;
e)Kebenaranjawabandapatdiperiksa
secaralangsung

Pengamatan(Observasi)
Observasi ialah kegiatan pemuatan
perhatianterhadapsemuaobjekdengan
menggunakan seluruh alatindera,jadi
dapatdilakukandenganinderapenglihat,
peraba, penciuman, pendengar,
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pengecap(Arikunto,2002:133).

Dokumentasi merupakan cara
mengumpulkan data melalui
peninggalantertulis,sepertiarsip-arsip,
buku-buku tentang pendapat teori,
hukum-hukum yang berhubungan
denganmasalahpenelitian

ObjektivitasdanKeabsahanData

Ujikeabsahandatadalam penelitian
sering ditekankan pada ujivaliditas.
Dalam penelitian kualitatif, kriteria
utama terhadap data hasilpenelitian
adalah valid dan objektif. Validitas
merupakan derajat ketetapan antara
datayangterjadipadaobjekpenelitian
dengandayayangdapatdilaporkanoleh
penelitidengandemikiandatayangvalid
adalah data yang tidakberbeda antar
data yang dilaporkan oleh peneliti
dengandatayangsesungguhnyaterjadi
padaobjekpenelitian.Validitassangat
mendukung dalam menentukan hasil
akhir penelitian, oleh karena itu
diperlukan beberapa teknik untuk
memeriksa keabsahan data yaitu
denganmenggunakantekniktriangulasi.

Triangulasi yang dipakai adalah
triangulasi dengan sumber yang
membandingkan dan mengecek balik
derajat kepercayaan suatu informasi
yangdiperolehmelaluiwaktudanalat
yang berbedadalam metodekualitatif
(Patton dalam Moleong 2002 :178).
Triangulasi data ini dapat dicapai
denganjalan:
1) Membandingkan keadaan dan

perspektif seseorang dengan
berbagaipendapatdanpandangan
orang(hasilwawancara).

2) Membandingkan apa yang
dikatakan orang sewaktu diteliti
dengansepanjangwaktu.

3) Membandingkan hasilwawancara
dengan isisuatu dokumen yang
berkaitan

4) Membandingkan keadaan dan
perspektif seseorang dengan
berbagaipendapatdanpandangan
orang sepertirakyatbiasa,orang
yangberpendidikanmenengahatau
tinggi, orang berada, orang
pemerintahan.

Dalam praktik pelaksanaannya
penelitihanyamenggunakan beberapa
darijalanyangtelahdipaparkandiatas,
adapun jalan yang digunakan peneliti
dalam melakukankeabsahandatayaitu
diantaranya:
a) Membandingkan keadaan dan

perspektif seseorang dengan
berbagaipendapatdanpandangan
orang(hasilwawancara).

b) Membandingkan hasilwawancara
dengan isisuatu dokumen yang
berkaitan.

Penggunaan kedua jalan yang
digunakanpenelitidalam melakukanuji
keabsahandatadikarenakankeduajalan
yang ditulis penelitidianggap paling
cocok dan dianggap mampu untuk
memberikanhasilpenelitianyangvalid.

AnalisisData
Dalam prosesanalisisdataterdapat

komponen-komponenutamayangharus
benar-benar dipahami. Komponen
tersebutadalahreduksidata,sajiandata,
dan penarikan kesimpulan atau
verifikasi. Analisis data merupakan
suatu proses mengatur urutan data,
mengorganisasikannyakedalam suatu
pola,kategori,dansatuanuraiandasar
sehingga dapatditemukan tema dan
dapatdirumuskanhipotesiskecilseperti
yang disarankan pada data.Analisis
data dilakukan secara induktif,yaitu
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dimulaidarilapanganataufaktaempiris
dengancaraterjunkelapangan.Analisis
data dalam penelitian kualitatif
dilakukan secara bersamaan dengan
prosespengumpulandata.

Tahapanalisisdatadalam penelitian
iniadalahsebagaiberikut:
1. PengumpulanData
2. ReduksiData
3. PenyajianData
4. Pengambilan simpulan atau
verifikasi

Keempatkomponentersebutsaling
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
reduksidata,selain itu pengumpulan
data juga digunakan untuk penyajian
data. Apabila ketiga tersebut selain
dilakukan, maka diambil suatu
keputusanatauverifikasi.

HASILDANPEMBAHASAN

A.HASILPENELITIAN
Menurut hasil pengamatan dan

wawancara terhadap siswa kelas
IX SMP Swasta Semen Tonasa 1
Pangkep, secara umum ada
peningkatan rasa nasionalisme yang
dimilikiolehsiswakelasIXSMPSwasta
Semen Tonasa 1 Pangkep setelah
melakukan dramatik reading naskah
SangSakakaryaRudolfPuspa.Secara
umum,data-datayangterdapatdalam
nelitianinimerupakansuatudatayang
diperolehdarihasilwawancaraterhadap
siswa kelas IX SMP Swasta Semen
Tonasa 1 Pangkep. Data-data yang
berhasil dihimpun oleh peneliti

berdasarkanwawancaradengansiswa
kelasIXSMPSwastaSemenTonasa1
Pangkep,selanjutnyadijelaskandalam
hasil penelitian ini secara jelas.
Gambaran umum profilSMP Swasta
Semen Tonasa 1 Pangkep ini,
peneliti turut menyertakan data-data
siswa kelas IX SMP Swasta Semen
Tonasa1Pangkepyangterlibatdalam
penelitianini. Keterlibatan
parasiswakelasIXSMPSwastaSemen
Tonasa 1 Pangkep dalam suatu
penelitianmerupakanfaktorpendukung
dalam keberhasilanpenelitian.

Naskah Sang Saka karya Rudolf
Puspaterdiridariempatchapter.Dua
orang siswa yakni Cici dan Riski
mendapat bagian untuk membaca
chapter 1.Enam orang siswa yakni
Ilfiani,Zikria,Michele,Aldina,Afifah,Fina
membacachapter2.Limaorangyakni
Eka,Syakinah,Ashar,Farhan,Rasya
membacachapter3.Dua orangyakni
SaskiadanAuliamembacachapter4.

Adapun pemelihan tokoh yang
dilakukan oleh peneliti adalah
berdasarkan syarat kecakapan pada
castingbyabilityyaitukecakapanwicara
dan penghayatan.Kemampuan dasar
wicara merupakan syaratutama yang
lain.Dalam teateryang menggunakan
ekspresi bahasa verbal kejelasan
ucapan adalah kunci ketersampaian
pesan dialog.Oleh karena itu pemain
harus memiliki kemampuan wicara
yang baik.Penilaian yang dapat
dilakukan adalah penguasaan,diksi,
intonasi,danpelafalanyangbaik.

Menghayatisebuah peran berarti
mampu menerjemahkan laku aksi
karakterperandalam bahasaverbaldan
ekspresi tubuh secara bersamaan.
Untuk menilai hal ini, peneliti
memberikan penggalan adegan atau
dialogkaraktertokohSangSakaKarya
RudolfPuspauntukdiujikan.
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Sehingga peneliti menentukan
pemilihantokohVetran1danVetran2
padachapter1naskahSangSakakarya
RudolfPuspadiberikankepadaCicidan
Riski.Padachapter2naskahSangSaka
karya Rudolf Puspa, peneliti
menentukan Ilfianimemerankan tokoh
Komer,Zikria sebagai Pati,Michele
sebagaiMarle,AldinasebagaiKordan
Fina sebagai Dea. Pada chapter 3
naskahSangSakakaryaRudolfPuspa,
penelitimemilihEkauntukmemerankan
tokoh Chairul Saleh, Syakinah
memerankan tokoh Wikana, Ashar
memerankan tokoh Sukarni, Farhan
memerankantokohSukarnodanRasya
memerankan tokoh Bung Hatta.Pada
chapter 2 naskah Sang Saka karya
Rudolf Puspa, peneliti menentukan
pemeranuntukPemuda1danPemuda
2kepadaSaskiadanAulia.

Setelah melakukan reading
menurutCicidanRiski,chapter1dari
naskahSangSakakaryaRudolfPuspa
menceritakantentangduaveteranyang
menceritakan tanah kelahirannya yang
begituasri,tentram,damai,subur,aman
sentosa sebelum tiba deru panser
masuk desa. Belanda memporak
porandakan kampung halaman kami
yangtercinta.Melawandengansenjata
seadanya, hingga melawan dengan
senjata rampasan musuh. Hingga
mereka rela mengorbankan jiwa dan
ragademitanahairIndonesiamerdeka.

Setelah melakukan reading
menurutIlfiani,Zikria,Michele,Aldina,
Afifah,danFinachapter2darinaskah
Sang Saka karya Rudolf Puspa
menceritakan tentang sekolompok
orangyangsedangberburuhartakarun.
Merekayangterdiridarilimaorangyakni
Komer,Pati,Marle,Kor,Dea dimana
dalam perjalanan mencarihartakarun
tersebutterjadikonflikdiantaramereka.
Salah satu darimereka yakniKomer

yang selalu sibuk dengan social
medianya, dengan gaya kebarat
baratannyaselalumendapatkritikdari
Pati.DimanaPatiadalah seorang yang
berwatak keras kepala dan seorang
yangkritis.AdapulaKor,yangdengan
mudahnya menghalalkan segala cara
untukmendapatkansegalanyabaikitu
harta maupun tahta yang juga selalu
mendapat kritikan dari Pati, sang
pendemo bayaran. Berbeda dengan
Marle yang tidak pernah
mempermasalahkanapapunkarenadia
seorang yang bermasa bodoh dengan
lingkungannya.Diaselalumenganggap
pertikaian antara teman-temannya
hanya sebagaidrama.Selalu disetiap
momenpertikaianpastiadaKomeryang
mengabadikandisocialmedianya.Dea,
anak muda yang pandaidan cerdas
namun merasa kecil karena sering
dikucilkan, yang hanya menjadi
penonton dan pendengar diantara
mereka. Akhirnya angkat suara dan
menjadijurukuncipenemuhartakarun.
Harta karun yang ketakutan,merasa
terlupakan, yang ditinggalkan dan
dikuburditempatsunyinankotor.Kini
memintatolongagardiadiperlihatkan
kepadadunia.DialahSangSakaMerah
Putih,Sanghartakarun.

Setelah melakukan reading
menurutEka,Syakinah,Ashar,Farhan,
danRasya,chapter3naskahSangSaka
karya Rudolf Puspa menceritakan
tentangparapahlawanyangterdiridari
golongantuayakniSukarnodanBung
HattadangolonganmudayakniChairul
Saleh, Wikana, dan Sukarni yang
memperdebatkan kapan proklamasi
kemederkaan akan diproklamirkan.
Dimana golongan muda mendesak
untuk segara mungkin untuk di
memproklamirkan kemerdekaan
sedangkan golongan tua
mempertimbangkan banyak hal,
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sehingga meminta untuk menunggu
waktuyangtepat.

Setelah melakukan reading
menurutSaskia dan Aulia,chapter4
naskahSangSakakaryaRudolfPuspa
menceritakan tentang dua orang
pemuda dan pemudiyang membahas
tentang kejadian-kejadian yang telah
terjadimulaidariawalcerita bahwa
semuayangtelahterjadiadalahkisah
kecintaan tanah airyang hilang entah
kemana.

Dalam melakukandramaticreading
naskahSangSakakaryaRudolfPuspa,
siswa kelas IX SMP Swasta Semen
Tonasa1Pangkepbenar-benarmerasa
seolahhidupdizamanpenjajahan,hal
ini ditunjukkan dengan perubahan
ekspresipadarautwajahsaatmembaca
naskah. Mereka merasakan sulitnya
memperoleh kemerdekaan yang
dirasakansekarangini.Halinilahyang
menjadipenyebab bertambahnya rasa
cinta akan tanah airnya,rasa bangga
akan bangsa dan negaranya. Ini
dibuktikan dengan adanya perubahan
sikap menjadilebih disiplin pada hari
keduapenelitian.

Pengertian nasionalisme menurut
siswa kelas IX SMP Swasta Semen
Tonasa I Pangkep. Menurut Ilfiati,
Michele Grace Wewengkang, Aldina,
AfifahYuliani,FinaAmaliaNailatulIzzah
R, Muhammad Ashar Alhidayah,
Muhammad Farhan Saputra,
Muhammad Rasya, Syakinah Azalea
Aniqah, mereka sependapat bahwa
nasionalismeadalahmemilikirasacinta
terhadaptanahair,bangsadannegara
Indonesia. Menurut A. Zikriyah Ainil
Azizahnasionalismeadalahmemahami
kemerdekaan Indonesia, sedangkan
Saskia Septriasa dan Riski Amalia
nasionalisneadalahrelamengorbankan
jiwademibangsadanNegara.Berbeda
dengan Nur Aulia Basri yang

berpendapat bahwa nasionalisme
adalah memiliki rasa perjuangan
kemerdekaan.MenurutEkaAnjarUlan
nasionalismeadalahmencintaibangsa
Indonesia, sedangkan nasionalise
menurut Cici Cahyuni adalah
menghargaiperjuanganparapahlawan.

Contoh nasionalisme menurut
siswa kelas IX SMP Swasta Semen
Tonasa 1 Pangkep. Contoh
nasionalisme menurutIlfianidan Fina
Amalia Nailatul Izzah R adalah
mencintai Negara Indonesia dan
menggapaicita-cita kita.MenurutA.
Zikriyah Ainil Azizah contoh
nasionalismeadalahmenjunjungtinggi
nama Negara. Contoh nasionalisme
menurutMichele Grace Wewengkang
adalah Menghafalpancasila,menurut
Aldina contoh nasionalisme adalah
mengetahui proses kemerdekaan.
Contoh nasionalisme menurut Afifah
Yuliani adalah Mencintai Indonesia
sebagai tempat kelahiran. menurut
Saskia Septriasa contoh nasionalisme
adalahMenghargaijasapahlawan,hafal
nama-namapahlawansepertiRAKartini,
Ir Soekarno,dan pahlawan Sulawesi
selatan yaitu Sultan Hasanuddin.
Menurut Nur Aulia Basri contoh
nasionalisme adalah Mencintai dan
mematuhi aturan Negara dan cinta
tanah kelahiran kita. Contoh
nasionalisme menurut Muhammad
AsharAlhidayahadalahMencintaidan
menghargai pahlawan, dan ikut
membangun bangsa, menurut
Muhammad Farhan Saputra contoh
nasionalismeadalahMencintaibangsa
kitadanperjuangankemerdekaankita.
Contoh nasionalisme menurut
MuhammadRasyaMenggunakanbahan
produksimilikIndonesia.MenurutEka
AnjarUlancontohnasionalismeadalah
bergotong royong,menurut Syakinah
Azalea Aniqah adalah menjaga
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kedaulatan Negara. Menurut Cici
Cahyunicontoh nasionalisme adalah
membangun Indonesia. Contoh
nasionalisme menurut Riski Amelia
adalahmenghargaijasaparapahlawan.

RasanasionalismeSiwakelasIX
SMPSwastaSemenTonasa1Pangkep
sebelum dan setelah melakukan
dramatik reading. Menurut Ilfiani
sebelum dan setelah melakukan
dramatik reading ,dulu belum tahu
kejamnya Belanda, setalah setelah
melakukandramatikreadingdiasudah
mengerti banyak nama pahlawan.
Sebelum melakukandramaticreadingA.
Zikriyah Ainil Azizah masih kurang
memilikirasanasionalismekarenatidak
mengertiproseskemerdekaan,setelah
melakukandramatikreadingdiamenjadi
tahu bagaimana memperoleh
kemerdekaanyangdirasakansekarang
ini.MicheleGraceWewengkangadalah
rasa terharu membacanya dan sedih
karena sang saka dilupakan.Menurut
Aldina setelah melakukan dramatik
reading dia merasa sedih karena
bercerita sulitnya masa penjajahan.
Setelah melakukan dramatik reading
Afifah Yulianimerasa kasihan sama
para pahlawan dahulu kala.Berbeda
dengan Fina Amalia NailatulIzzah R
setelah melakukan dramatik reading
menjadi tahu kejamnya Belanda,
mengetahuibanyak nama pahlawan.
Saskia Septriasa setelah melakukan
dramatikreadingnaskaSangSakakarya
Rudolf Puspa dapat membangun
kembali rasa nasionalisme dan
mengenangjasapahlawan

MenurutNurAulia Basrisetelah
melakukandramatikreadingnaskaSang
Saka karya Rudolf Puspa yang
sebelumnya dia tidak mengerti
perjuangan kemerdekaan akhirnya
menjaditerharukarenabarutahubetapa
sulitnya kita merdeka. Muhammad

Ashar Alhidayah setelah melakukan
dramatikreadingnaskaSangSakakarya
Rudolf Puspa rasanya lebih terharu
karenasangsakamerahputihdilupakan
olehgenerasimuda.MuhammadFarhan
Saputra setelah melakukan dramatik
readingnaskaSangSakakaryaRudolf
Puspadiamerasabanggadanterharu
karenabetapahebatnyapahlawankita.
Menurut Muhammad Rasya setelah
melakukandramatikreadingnaskaSang
Saka karya Rudolf Puspa merasa
bersemangat ingin membantu
memperjuangkanbangsakita.Menurut
Eka Anjar Ulan setelah melakukan
dramatikreadingnaskaSangSakakarya
Rudolf Puspa dia merasa terharu.
Syakinah Azalea Aniqah setelah
melakukandramatikreadingnaskaSang
Saka karya Rudolf Puspa yang
sebelumnya tidak tertarik dengan
sejarah bangsa,menjadilebih tertarik
tentangsejarahnasionalisme.Menurut
Cici Cahyuni setelah melakukan
dramatikreadingnaskaSangSakakarya
RudolfPuspaitumengingatkankembali
semangat 45. Riski Amelia setelah
melakukandramatikreadingnaskaSang
Saka karya Rudolf Puspa,mengerti
sulitnyamempertahankankemerdekaan.
Bukticinta tanah airmenurutsiswa
kelasIXSMPSwastaSemenTonasa1
Pangkep.MenurutIlfiani,AfifaYuliana,
danFinaAmaliaNailatulIzzahRbukti
cinta tanah air adalah rajin belajar
meskipundimasapandemicovid19ini
harus belajardarirumah atau daring
jugamembantuibudirumah.Bukticinta
tanah air menurut A. Zikriyah Ainil
Azizah adalah menggunakan barang
buatan Indonesia, senada dengan
pendapatMicheleGraceWewengkang,
Syakinah Azalea Aniqah,CiciCahyuni
danRiskiAmeliabukticintatanahair
yaitu menggunakan produk Indonesia.
Bukticinta tanah airmenurutAldina
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adalah bekerja sama dan bergotong
royong, sedangkan menurut Saskia
Septriasa bukticinta tanah airyaitu
menjadigenerasimudayangbaikdan
mencontoh sikap kepahlawanan.
Pendapat SaskiaSeptriasainisenada
denganNurAuliaBasri,bukticintatanah
airadalahmencintaiIndonesiadengan
caramemahamiperjuanganpahlawan.
MenurutMuhammad AsharAlhidayah
adalahmengharumkannamaIndonesia.
MuhammadFarhanSaputrabukticinta
tanahairmemajukanbangsaIndonesia.
Bukti cinta tanah air menurut
Muhammad Rasya adalah membuat
Indonesia lebih maju, sedangkan
menurut Eka Anjar Ulan Bukticinta
tanah airyaitu sering membaca buku
sejarah.

Penerapan demokrasi siswa di
SMPSwastaSemenTonasa1Pangkep.
Menurut Ilfianipenerapan demokrasi
siswadiSMPSwastaSemenTonasa1
Pangkep yaitu dengan mengikuti
upacarabenderasetiapharisenin.Ini
senada dengan pendapatA.Zikriyah
AinilAzizahbendera.MenurutMichele
Grace Wewengkang penerapan
demokrasisiswadiSMPSwastaSemen
Tonasa1Pangkepyaitumengikutirapat
OSIS,memilih ketua OSIS,pemilihan
ketua kelas. Pendapat ini senada
denganpendapatAldina,AfifaYuliana,
Fina Amalia NailatulIzzah R,Saskia
Septriasa,MuhammadAsharAlhidayah,
Muhammad Farhan Saputra,
Muhammad Rasya, Eka Anjar Ulan,
Syakinah Azalea Aniqah,CiciCahyuni
danRiskiAmelia.

Cara menjunjung tinggibhinneka
tunggalikamenurutsiswakalasXISMP
Swasta Semen Tonasa 1 Pangkep.
MenurutIlfianacaramenjunjungtinggi
bhinnekatunggalikaadalahmenghargai
agama lain.MenurutA.Zikriyah Ainil
Azizahcaramenjunjungtinggibhinneka

tunggalikaadalahmenghafalpancasila.
MenurutMichele Grace Wewengkang
danFinaAmaliaNailatulIzzahR cara
menjunjungtinggibhinnekatunggalika
adalahtidakmembedabedakanagama
lain.MenurutAldina cara menjunjung
tinggi bhinneka tunggal ika adalah
Bertumpahdarawalaupunkitaberbeda.
MenurutAfifahYulianicaramenjunjung
tinggi bhinneka tunggal ika adalah
sopansantunterhadaporangyanglebih
tua.Cara menjunjung tinggibhinneka
tunggalika menurutSaskia Septriasa
adalah Dengan cara toleransai,tidak
membedakan teman dan saling
menghargai.MenurutNurAulia Basri
caramenjunjungtinggibhinnekatunggal
ikaadalahtidakmembedakanmanusia.
MenurutMuhammad AsharAlhidayah
caramenjunjungtinggibhinnekatunggal
ikaadalahmenghargaiperbedaanyang
ada. Menurut Muhammad Farhan
Saputra cara menjunjung tinggi
bhinneka tunggalika adalah tidak
membedakan suku ras dan agama.
Menurut Muhammad Rasya cara
menjunjungtinggibhinnekatunggalika
adalahbertoleransi.MenurutEkaAnjar
Ulan cara menjunjung tinggibhinneka
tunggalika adalah menghargaiteman
yang beda agama.Cara menjunjung
tinggibhinneka tunggalika Menurut
Syakinah Azalea Aniqah adalah tidak
membedakan agama orang dan
berteman tidak memandang fisik.
MenurutCicicahyunicaramenjunjung
tinggi bhinneka tunggal ika adalah
berbaur sesama manusia. Menurut
ReskiAmelia cara menjunjung tinggi
bhinneka tunggal ika adalah saling
menghargaiperbedaan.

Rasa bangga berbangsa dan
Negara menurutsiswa kalas XISMP
Swasta Semen Tonasa 1 Pangkep.
MenurutIlfianadanFinaAmaliaNailatul
Izzah R rasa bangga berbangsa dan
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negara yaitu dengan membawa nama
baikbangsa kita.MenurutA.Zikriyah
AinilAzizahrasabanggaberbangsadan
negaraadalahrajinbelajarmengejarcita
cita. Rasa bangga berbangsa dan
Negara menurut Michele Grace
Wewengkang adalah ikut upacara
bendeapadaharisenin.MenurutAldina
rasa bangga berbangsa dan negara
adalah membuat prestasi. Menurut
Afifah Yulianirasa bangga berbangsa
dan negara adalah belajar sungguh
sungguh.MenurutSaskiaSeptriasarasa
bangga berbangsa dan negara adalah
bangga terhadap bangsa dengan ikut
upacara dan saling tolong menolong.
MenurutNurAulia Basrirasa bangga
berbangsa dan negara adalah hidup
rukunsesamabangsaIndonesia.Rasa
banggaberbangsadanNegaramenurut
Muhammad Ashar Alhidayah Rasa
bangga saya ingin memajukan
Indonesia lebih baik lagi. Menurut
Muhammad Farhan Saputra rasa
bangga berbangsa dan negara adalah
bangga bernegara karena Negara kita
sudah merdeka.MenurutMuhammad
Rasya rasa bangga berbangsa dan
negaraadalahsalingmenghormatidan
tolong menolong.MenurutEka Anjar
Ulanrasabanggaberbangsadannegara
adalahbanggainginmemajukanNegara.

B. PEMBAHASAN
Pembahasan dalam skripsi ini

meliputipembahasantentangpengaruh
Dramatik Reading naskah Sang Saka
karya RudolfPuspa terhadap rasa
nasionalisme siswa kelas IX SMP
SwastaSemenTonasaIPangkep.

Penelitian ini dilakukan dengan
metode wawancara dan pengamatan
langsung di lapangan. Adapun
pembahasan dalam skripsiiniadalah
berkaitan dengan deskripsi tentang
pengaruh Dramatik Reading naskah

SangSakakaryaRudolfPuspaterhadap
rasanasionalismesiswakelasIXSMP
SwastaSemenTonasaIPangkep.Untuk
memudahkanpemahamanpembaca,di
bawah ini akan dideskripsikan dan
dibahas satu persatu hasilpenelitian
yangtelahdilakukan.Setelahmelakukan
dramatikreadingselamatigahariyang
dimulaipada tanggal27 Juli2020
sampai29Juli2020.Penelitimelakukan
wawancarakepadasiswakelasIXSMP
Swasta Semen Tonasa 1 Pangkep
sebanyak15orang. Dengandramatic
reading naskahSangSakakaryaRudolf
Puspayangtelahdilakukanolehsiswa
kelasIXSMPSwastaSemenTonasa1
Pangkepdiperolehhasilbahwanaskah
Sang Saka karya Rudolf Puspa
membawa pengaruh terhadap rasa
nasionalisme yang dimilikioleh siswa
kelasIXSMPSwastaSemenTonasa1
Pangkep.Halinidisebabkan karena
wawasansiswakelasIX SMP Swasta
SemenTonasa1Pangkepakansejarah
bangsanya bertambah setelah
melakukan dramatic reading naskah
SangSakakaryaRudolfPuspa.

Pengertian nasionalisme menurut
siswa kelas IX SMP Swasta Semen
Tonasa I Pangkep. Menurut Ilfiani
nasionalismeadalahmemilikirasacinta
terhadapNegaraIndonesia.MenurutA.
ZikriyahAinilAzizahadalahmemahami
kemerdekaan Indonesia. Menurut
Michele Grace Wewengkang adalah
mencitai Negaranya sendiri yakni
Indonesia. Menurut Aldina adalah
mencintaineraga sendiri. Menurut
Afifah Yuliani adalah mencitai
Negaranya sendiri yakni Indonesia.
MenurutFina Amalia NailatulIzzah R
adalah mencintai negara sendiri.
MenurutSaskia Septriasa adalah rela
mengorbankan jiwa demibangsa dan
Negara.MenurutNurAuliaBasriadalah
memilikirasaperjuangankemerdekaan.
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Menurut MuhammadAsharAlhidayah
adalahrasamencintaiNegaraIndonesia.
Pengertian nasionalisme menurut
MuhammadFarhanSaputraadalahrasa
cinta terhadap tanah air. Menurut
Muhammad Rasya adalah mencitai
Negara dan bangsanya.MenurutEka
Anjar Ulan adalah mencitai bangsa
Indonesia. Menurut Syakinah Azalea
Aniqahadalahmencitaisuatuneraganya
sendiri. Menurut Cici Cahyuni
nasionalisme adalah menghargai
perjuangan para pahlawan. Menurut
RiskiAmeliaadalahrelaberkorbandemi
bangsa dan Negara.Halinisejalan
dengan Tilaar(2006: 145)nilai-nilai
yang terkandung dalam Nasionalisme,
yaitu: Menempatkan kepentingan
bangsadanNegaradiataskepentingan
pribadi dan golongan, sanggup/rela
berkorban untuk bangsa dan Negara,
mencintaitanahairdanbangsa,bangga
berbangsa dan bernegara Indonesia,
menjunjung tinggi persatuan dan
kesatuan berdasarkan prinsip Bhineka
Tunggal Ika, memajukan pergaulan
untuk meningkatkan persatuan dan
bangsadanNegara.

Contohnasionalismemenurutsiswa
kelasIXSMPSwastaSemenTonasa1
Pangkep.Contohnasionalismemenurut
Ilfiani adalah Mencintai Negara
Indonesiadanmenggapaicita-citakita.
MenurutA.ZikriyahAinilAzizahcontoh
nasionalismeadalahmenjunjungtinggi
nama Negara. Contoh nasionalisme
menurutMichele Grace Wewengkang
adalah Menghafalpancasila,menurut
Aldina contoh nasionalisme adalah
Mengetahui proses kemerdekaan.
Contoh nasionalisme menurut Afifah
Yuliani adalah Mencintai Indonesia
sebagaitempatkelahiran.MenurutFina
AmaliaNailatulIzzahR adalahcontoh
nasionalisme mencintai Negara
Indonesiadanmenggapaicita-citakita,

menurut Saskia Septriasa contoh
nasionalisme adalah Menghargaijasa
pahlawan,hafalnama-nama pahlawan
sepertiRA Kartini,Ir Soekarno,dan
pahlawanSulawesiselatanyaituSultan
Hasanuddin.MenurutNurAulia Basri
contoh nasionalismeadalah Mencintai
danmematuhiaturanNegaradancinta
tanah kelahiran kita. Contoh
nasionalisme menurut Muhammad
AsharAlhidayahadalahMencintaidan
menghargai pahlawan, dan ikut
membangun bangsa, menurut
Muhammad Farhan Saputra contoh
nasionalismeadalahMencintaibangsa
kitadanperjuangankemerdekaankita.
Contoh nasionalisme menurut
MuhammadRasyaMenggunakanbahan
produksimilikIndonesia.MenurutEka
AnjarUlancontohnasionalismeadalah
bergotong royong,menurut Syakinah
Azalea Aniqah adalah menjaga
kedaulatan Negara. Menurut Cici
CahyuniadalahmembangunIndonesia,
contoh nasionalisme menurut Riski
Amelia adalah menghargaijasa para
pahlawan. Hal ini sejalan dengan
Mustari (2011;195) yang
mengemukakan pendapat bahwa
menjadiindikasibahwa kita menjadi
nasionalis diantaranya adalah :
menghargaijasa para tokoh/pahlawan
nasional,bersediamenggunakanproduk
alam negeri, menghargai keindahan
alam danbudayaIndonesia,hafallagu-
lagu kebangsaan,memilih berwisata
dalam negeri.

Sikap nasionalisme Siwa kelas IX
SMPSwastaSemenTonasa1Pangkep
sebelum dan setelah melakukan
dramatik reading. Menurut Ilfiani
sebelum dan setelah melakukan
dramatik reading ,dulu belum tahu
kejamnya Belanda, setalah setelah
melakukandramatikreadingdiasudah
mengerti banyak nama pahlawan.
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Sebelum melakukandramatikreadingA.
Zikriyah Ainil Azizah masih kurang
memiliki sikap nasionalisme karena
tidak mengerti proses kemerdekaan,
setelahmelakukandramatikreadingdia
menjaditahu bagaimana memperoleh
kemerdekaanyangdirasakansekarang
ini.MicheleGraceWewengkangadalah
rasa terharu membacanya dan sedih
karena sang saka dilupakan.Menurut
Aldina setelah melakukan dramatik
reading dia merasa sedih karena
bercerita sulitnya masa penjajahan.
Setelah melakukan dramatik reading
Afifah Yulianimerasa kasihan sama
para pahlawan dahulu kala.Berbeda
dengan Fina Amalia NailatulIzzah R
setelah melakukan dramatik reading
menjadi tahu kejamnya belanda,
mengetahuibanyak nama pahlawan.
Saskia Septriasa setelah melakukan
dramatikreadingnaskaSangSakakarya
Rudolf Puspa dapat membangun
kembali sikap nasionalisme dan
mengenangjasapahlawan.MenurutNur
AuliaBasrisetelahmelakukandramatik
readingnaskaSangSakakaryaRudolf
Puspa yang sebelumnya dia tidak
mengerti perjuangan kemerdekaan
akhirnya menjaditerharu karena baru
tahu betapa sulitnya kita merdeka.
Muhammad Ashar Alhidayah setelah
melakukandramatikreadingnaskaSang
SakakaryaRudolfPusparasanyalebih
terharukarenasangsakamerahputih
dilupakan oleh generasi muda.
Muhammad Farhan Saputra setelah
melakukandramatikreadingnaskaSang
Saka karya RudolfPuspa dia merasa
bangga dan terharu karena betapa
hebatnya pahlawan kita. Menurut
Muhammad Rasya setelah melakukan
dramatikreadingnaskaSangSakakarya
Rudolf Puspa merasa bersemangat
ingin membantu memperjuangkan
bangsa kita.MenurutEka AnjarUlan

setelah melakukan dramatik reading
naskaSangSakakaryaRudolfPuspadia
merasaterharu.SyakinahAzaleaAniqah
setelah melakukan dramatik reading
naska Sang Saka karya RudolfPuspa
yangsebelumnyatidaktertarikdengan
sejarah bangsa,menjadilebih tertarik
tentangsejarahnasionalisme.Menurut
Cici Cahyuni setelah melakukan
dramatikreadingnaskaSangSakakarya
RudolfPuspaitumengingatkankembali
semangat 45. Riski Amelia setelah
melakukandramatikreadingnaskaSang
Saka karya Rudolf Puspa,mengerti
sulitnyamempertahankankemerdekaan.
Haltersebutdiatassependapatdengan
Azra(dalam Kevin,2019:28)membagi
tujuanNasionalismemenjadiduayaitu
“menjamin kemauan dan kekuatan
mempertahankan masyarakatnasional
melawan musuh dari luar sehingga
melahirkan semangat rela berkorban
dan menghilangkan ekstremisme
(tuntutan yang berlebihan)dariwarga
negara(individudankelompok)

Bukticintatanahairmenurutsiswa
kelasIXSMPSwastaSemenTonasa1
Pangkep.Menurut IlfianiBukticinta
tanahairadalahtetapsemangatbelajar
meskipun belajar daring darirumah.
BukticintatanahairmenurutA.Zikriyah
Ainil Azizah adalah menggunakan
barang buatan Indonesia.Bukticinta
tanah air menurut Michele Grace
Wewengkang adalah menggunakan
produkIndonesia.MenurutAldinabukti
cintatanahairadalahbekerjasamadan
bergotongroyong.Bukticintatanahair
menurut Afifa Yuliana adalah Rajin
belajar dan membantu ibu dirumah.
MenurutFina Amalia NailatulIzzah R
Bukticintatanahairadalahtetapbelajar.
Bukticinta tanah airmenurutSaskia
Septriasa adalah Menjadi generasi
mudayangbaikdanmencontoh sikap
kepahlawanan.MenurutNurAuliaBasri
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BukticintatanahairMencintaiIndonesia
dengan cara memahami perjuangan
pahlawan.Bukticintatanahairmenurut
Muhammad Ashar Alhidayah adalah
mengharumkan nama Indonesia.
Menurut Muhammad Farhan Saputra
bukticintatanahairmemajukanbangsa
Indonesia.Bukticintatanahairmenurut
Muhammad Rasya adalah membuat
Indonesialebihmaju.MenurutEkaAnjar
UlanBukticintatanahairadalahsering
membaca buku sejarah. Bukticinta
tanah air menurut Syakinah Azalea
Aniqah adalah menggunakan produk
kitasendiri.MenurutCiciCahyunibukti
cintatanahairadalahmencintaiproduk
Indonesia.Bukticintatanahairmenurut
Riski Amelia adalah pakai produk
Indonesia. Ini sejalan denga teori
Mustari (2011;195) yang
mengemukakan pendapat bahwa
menjadiindikasibahwa kita menjadi
nasionalis diantaranya adalah :
menghargaijasa para tokoh/pahlawan
nasional,bersediamenggunakanproduk
dalam negeri,menghargaikeindahan
alam danbudayaIndonesia,hafallagu-
lagu kebangsaan,memilih berwisata
dalam negeri.

PenerapandemokrasisiswadiSMP
Swasta Semen Tonasa 1 Pangkep.
Menurut IlfianiPenerapan demokrasi
adalah mengikutiupacara.Penerapan
demokrasiMenurut A.Zikriyah Ainil
Azizah Mengikuti upacara bendera.
MenurutMichele Grace Wewengkang
Penerapandemokrasiadalahmengikuti
rapatosis.MenurutAldina Penerapan
demokrasiadalah memilih ketuaosis.
Menurut Afifa Yuliana penerapan
demokrasiadalah memilih ketuaosis.
Penerapan demokrasi Menurut Fina
Amalia NailatulIzzah R adalah ikut
memilih ketua osis dan ketua kelas.
Penerapan demokrasiMenurutSaskia
Septriasaadalah pemilihan ketuaosis

danketuakelas.MenurutNurAuliaBasri
penerapandemokrasiadalahmengikuti
rapatrapatosis.Penerapandemokrasi
menurutMuhammad AsharAlhidayah
adalah memilih ketua kelas dan osis.
Menurut Muhammad Farhan Saputra
penerapan demokrasiadalah memilih
ketua osis. Penerapan demokrasi
Menurut Muhammad Rasya adalah
pemilihanketuaosis.MenurutEkaAnjar
Ulan penerapan demokrasi adalah
memilih ketua osis. Penerapan
demokrasi Menurut Syakinah Azalea
Aniqahadalahpemilihanketuaosisdan
mengikuti rapat osis. Menurut Cici
Cahyunipenerapan demokrasiadalah
mengikuti pemilihan ketua osis.
Penerapan demokrasi Menurut Riski
Amelia adalah pemilihan ketua osis.
Pendapatdiatas sejalan dengan Azra
(dalam Kevin,2019 :52)nilai dasar
nasionalisme yang terwujud dalam
persatuan dan kesatuan bangsa
memilikienam dimensimanusia yang
bersifat mendasar dan fundamental,
yaitu:penghargaanterhadapharkatdan
martabat manusia sebagai makhluk
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa,tekad
bersama untuk berkehidupan
kebangsaanyangbebas,merdekadan
bersatu,cintaakantanahairdanbangsa,
demokrasi atau edaulatan rakyat,
kesetiakawanansocial,masyarakatadil-
makmur.

Cara menjunjung tinggibhinneka
tunggalikamenurutsiswakalasXISMP
Swasta Semen Tonasa 1 Pangkep.
MenurutIlfianacaramenjunjungtinggi
bhinnekatunggalikaadalahmenghargai
agamalain.Menurut A.
Zikriyah AinilAzizah cara menjunjung
tinggi bhinneka tunggal ika adalah
menghafalpancasila.MenurutMichele
Grace Wewengkang cara menjunjung
tinggibhinnekatunggalikaadalahtidak
membedabedakanagamalain.Menurut
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Aldinacaramenjunjungtinggibhinneka
tunggal ika adalah Bertumpah dara
walaupunkitaberbeda.MenurutAfifah
Yulianicaramenjunjungtinggibhinneka
tunggal ika adalah sopan santun
terhadaporangyanglebihtua.Menurut
Fina Amalia Nailatul Izzah R cara
menjunjungtinggibhinnekatunggalika
adalah menghargaiagama lain.Cara
menjunjungtinggibhinnekatunggalika
menurut Saskia Septriasa adalah
Dengan cara toleransai, tidak
membedakan teman dan saling
menghargai.MenurutNurAulia Basri
caramenjunjungtinggibhinnekatunggal
ikaadalahtidakmembedakanmanusia.
MenurutMuhammad AsharAlhidayah
caramenjunjungtinggibhinnekatunggal
ikaadalahmenghargaiperbedaanyang
ada. Menurut Muhammad Farhan
Saputra cara menjunjung tinggi
bhinneka tunggalika adalah tidak
membedakan suku ras dan agama.
Menurut Muhammad Rasya cara
menjunjungtinggibhinnekatunggalika
adalahbertoleransi.MenurutEkaAnjar
Ulan cara menjunjung tinggibhinneka
tunggalika adalah menghargaiteman
yang beda agama.Cara menjunjung
tinggibhinneka tunggalika Menurut
Syakinah Azalea Aniqah adalah tidak
membedakan agama orang dan
berteman tidak memandang fisik.
MenurutCicicahyunicaramenjunjung
tinggi bhinneka tunggal ika adalah
berbaur sesame manusia. Menurut
ReskiAmelia cara menjunjung tinggi
bhinneka tunggal ika adalah saling
menghargaiperbedaan.Sejalandengan
pendapatTilaar(2006: 145)bahwa
salahsatunilaiyangterkandungdalam
Nasionalisme,yaitu Menjunjung tinggi
persatuan dan kesatuan berdasarkan
prinsipBhinekaTunggalIka.

Rasa bangga berbangsa dan
Negara menurutsiswa kalas XISMP

Swasta Semen Tonasa 1 Pangkep.
MenurutIlfianarasabanggaberbangsa
dannegaraadalahmembawanamabaik
bangsa kita.MenurutA.Zikriyah Ainil
Azizah rasa bangga berbangsa dan
negaraadalahrajinbelajarmengejarcita
cita. Rasa bangga berbangsa dan
Negara menurut Michele Grace
Wewengkang adalah ikut upacara
bendeapadaharisenin.MenurutAldina
rasa bangga berbangsa dan negara
adalah membuat prestasi. Menurut
Afifah Yulianirasa bangga berbangsa
dan negara adalah belajar sungguh
sungguh.Rasabanggaberbangsadan
Negara menurutFina Amalia Nailatul
IzzahR membawanamabaikbangsa
kita.Menurut Saskia Septriasa rasa
bangga berbangsa dan negara adalah
Banggaterhadapbangsasayadengan
ikut upacara dan saling tolong
menolong.MenurutNurAuliaBasrirasa
bangga berbangsa dan negara adalah
hiduprukunsesamabangsaIndonesia.
Rasa bangga berbangsa dan Negara
menurutMuhammad AsharAlhidayah
Rasa bangga saya ingin memajukan
Indonesia lebih baik lagi. Menurut
Muhammad Farhan Saputra rasa
bangga berbangsa dan negara adalah
Bangga bernegara karna Negara kita
sudah merdeka.MenurutMuhammad
Rasya rasa bangga berbangsa dan
negaraadalahsalingmenghormatidan
tolong menolong.MenurutEka Anjar
Ulanrasabanggaberbangsadannegara
adalahbanggainginmemajukanNegara.
Rasa bangga berbangsa dan negara
menurutSyakinahAzaleaAniqahadalah
tetap menjaga kedaulatan bangsa.
Menurut Cici cahyuni rasa bangga
berbangsa dan negara adalah belajar
giatagarbisaberprestasi.rasabangga
berbangsa dan Negara menurutReski
Amelia adalah bangga memajukan
Indonesia. Hal ini sejalan dengan
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pendapatTilaar(2006:145)bahwanilai
yang terkandung dalam nasionalisme,
yaitucintaakantanahair,berdemokrasi,
menjunjungtinggibhinnekatunggalika,
banggaberbangsadanbernegara

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah,
hasilpenelitian,danpembahasandalam
skripsi ini yang berjudul Dramatik
ReadingSangSakaKaryaRudolfPuspa
Terhadap Sikap Nasionalisme Siswa
KelasIX SMP SwastaTonasaI,maka
dapat disimpulkan bahwa Dramatik
ReadingnaskahsangsakakaryaRudolf
Puspa dapat meningkatkan rasa
nasionalisme siswa kelas IX SMP
SwastaSemenTonasa1Pangkep.Hal
ini ditunjukkan dengan adanya
perubahan sikap pada siswa kelasIX
SMPSwastaSemenTonasa1Pangkep
seperti:siswa kelas IX SMP Swasta
SemenTonasa1Pangkepmenjadilebih
disiplin,siswa kelas IX SMP Swasta
SemenTonasa1Pangkepmenjadilebih
menghargaisesama,siswa kelas IX
SMPSwastaSemenTonasa1Pangkep
memilikipenambahanwawasantentang
sejarah bangsa Indonesia darinaskah
SangSakakaryaRudolfPuspa.

Saran
Berdasarkan pembahasan dan

simpulan diatas,maka saran yang
dapatdiberikanpenulisadalah

1)Hendaknya dramatik reading
naskahsangsakakaryaRudolfPuspa
dijadikansebagaisalahsatucarayang
harus dilakukan untuk meningkatkan
sikap nasionalisme terhadap siswa
SMPN Swasta Semen Tonasa 1
Pangkepmaupunsekolahlainya.

2)Sebaiknya dramatik reading
naskahsangsakakaryaRudolfPuspa
diterapkan sebagai salah satu cara

untuk membentuk sikap dan perilaku
terpujidilingkungansekolah.

3)Hendaknya dramatik reading
naskahsangsakakaryaRudolfPuspa
dijadikansebagaisalahsatucarayang
harusdilakukanterhadapsiswaSMPN
Swasta Semen Tonasa 1 Pangkep
maupun sekolah lainya untuk
meningkatkanwawasantentangsejarah
bangsaIndonesia.

Hasildaripenelitianinidapat
dijadikanbahansebagaitinjauan
pustakabagimahasiswayangingin
meneliti.

DAFTARPUSTAKA
AlfaqiZusronMifdal,2015.Memahami
Indonesia Melalui Prespektif
Nasionalisme,Politik Identitas,Serta
Solidaritas. Jurusan Pertahanan
Nasional,UniversitasGadjahMada

Bravian Yoseph, 2016. Peningkatan
Sikap Nasionalisme Dalam
Pembelajaran KN dengan Model
Problem Based Learning.Skripsitidak
diterbitkan. Yogyakarta :Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
UniversitasSanataDharmaYogyakarta

EnggarwatiGita,2014. Penanaman
Sikap Nasionalisme Melalui Mata
PelajaranIPSPadaSiswaKelasIV SD
Negeri 2 Sumampir. Skripsi tidak
diterbitkan.Yogyakarta:FakultasIlmu
Pendidikan

KevinLemuel,2019.SikapNasionalisme
PesertaDidikDiSMPImmanuelBandar
Lampung. Skripsitidak diterbitkan .
Lampung:FakultasKeguruanDanIlmu
PendidikanUniversitasLampung

Madani. 2017. Pementasan Teater
Keliling “Sang Saka”diSitus Ndalem



Page16

Pojok Wates Kediri
https://beritamadani.co.id (diakses20
Agustus)

Novikasari Rizki. 2011. Upaya
Meningkatkan Keterampilan Bermain
DramaMenggunakanMetodePelatihan
Akting Sekolah SeniYogyakarta Pada
Siswa Kelas XIIPA 3 SMA Negeri2
Magelang. Skripsi tidak diterbitkan.
Bahasa Dan SeniUniversitas Negeri
Yogyakarta

Suhariyadi, munir (Ed.). 2014.
Dramaturgi. Lamongan: CV Pustaka
IlalangGrup

SantosoEka,2008.SeniTeaterJilid1.
Jakarta: Departemen Pendidikan
Nasional

SantosoEka.2013.PengethuanTeater
1. Jakarta: Departemen Pendidikan

Nasional

Suroso,2015.DramaTeoriDanPraktik
Pementasan.Yogyakarta:Almatera

Tilaar. 2006. Multikulturalisme:
Tantangan-tantangan Global Masa
Depandalam TransformasiPendidikan
Nasional.Jakarta:Grafindo.

Ubaedillah. 2013. Civic Edication,
Pancasila, Demokrasi, HAM, dan
Mayarakat Madani. Jakarta:
PrenadamediaGroup

YusufFirman,2011.PenanamanNilai-
Nilai Nasionalisme Dalam Lingkup
Kehidupan Sehari-Hari Di Pondok
Pesantren Darul Falah Desa Jekulo
Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
Skripsi tidak diterbitkan. Semarang:
FakultasIlmuSosialUniversitasNegeri
Semarang



Page17




