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Abstract: This article discusses the role of history as an educational medium to instill national and Indonesian 
identity. The era of disruption that knows no boundaries affects the understanding of a nation of its identity. 
A sense of unity as a nation is increasingly threatened by openness and freedom in accessing various forms 
of foreign culture. These problems often lead to horizontal conflicts which lead to disintegration. National 
awareness rooted in historical aspects needs to be redeveloped, because history is not just a past event. 
History provides value and understanding to contemporary society of the importance of the identity of a 
nation through understanding integrative events and thoughts in the past. History provides an 
understanding of nationality that was initiated by many national figures, so that it can foster national 
awareness and recognize national identity. In addition, history through the study of national history contains 
elements of integration, which places history as the Indonesian nodes. The nation has a cultural element 
which in history is also an important study in introducing the nation's identity. History in particular has a role 
and influence in instilling national awareness for society at large through a contemporary approach. 
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Abstrak: Artikel ini membahas mengenai peran sejarah sebagai media pendidikan untuk menanamkan   
identitas   kebangsaan   dan   keindonesiaan.   Era   disrupsi   yang   tidak mengenal batas-batas wilayah 
berpengaruh terhadap pemahaman suatu bangsa terhadap identitasnya. Rasa kesatuan sebagai suatu 
bangsa semakin terancam dengan adanya keterbukaan dan kebebasan dalam mengakses berbagai bentuk 
kebudayaan asing. Permasalahan tersebut seringkali bermuara pada konflik horisontal yang berujung 
tindakan disintegrasi. Kesadaran berbangsa yang berakar pada aspek historis perlu dikembangkan kembali, 
karena sejarah bukan sekadar peristiwa masa lalu. Sejarah memberikan nilai dan pengertian kepada 
masyarakat kekinian akan pentingnya identitas suatu bangsa melalui pemahaman peristiwa dan pemikiran di 
masa lalu yang bersifat integratif. Sejarah memberikan pemahaman tentang kebangsaan yang banyak 
digagas oleh tokoh-tokoh nasional, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran berbangsa dan mengenali 
identitas sebagai bangsa. Selain itu, sejarah melalaui kajian sejarah nasional mengandung unsur-unsur 
integrasi, di mana menempatkan sejarah sebagai simpul keindonesiaan. Bangsa memiliki unsur kebudayaan 
yang di dalam sejarah juga menjadi kajian penting dalam mengenalkan identitas bangsa. Sejarah secara 
khusus memiliki peran dan pengaruh dalam menanamkan kesadaran berbangsa bagi masyarakat secara luas 
melalui pendekatan yang kekinian. 
 

Kata Kunci: Sejarah, Pendidikan Kebangsaan dan Keindonesiaan, Integrasi Nasional. 

LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi di era disrupsi memunculkan permasalahan yang kompleks dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Kemudahan dalam berbagai hal telah mengaburkan batas-batas negara dan budaya 

karena akses terhadap informasi telah membentuk budaya global yang  menggeser unsur-unsur lokal suatu 

bangsa. Kemudahan komunikasi antarbangsa turut mempercepat tumbuhnya pertemuan budaya yang 

kemudian saling mereduksi. Kemudahan interaksi global telah membangkitkan kesan bahwa keberadaan negara 

hanya dirasakan sebagai barier atau handycap dalam berbagai hal, baik dalam ekonomi, sosial-budaya, 

kebebasan, hubungan internasional, dan sebagainya (Sulistiyono, 2018: 3). Kesadaran akan berbangsa dan 

bernegara semakin tersamarkan karena kebebasan yang melunturkan batasan-batasan bangsa. 

Dalam konteks nasional, kaburnya batas-batas negara dan budaya antarbangsa memicu tumbuhnya 

rasa saling curiga antara kelompok masyarakat “nasionalis” dan kelompok masyarakat yang mengusung 

semangat transnasionalisme. Konflik horisontal kemudian muncul karena semakin lunturnya kesadaran akan 

berbangsa, sehingga tujuan suatu bangsa tidak dalam posisi yang kuat karena kaburnya batas-batas negara dan 

budaya. Dalam hal ini, usaha menumbuhkan kesadaran berbangsa dan semangat keindonesiaan menjadi 

sesuatu yang penting dalam menjaga integrasi nasional. 
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Bangsa menurut Joseph Stalin adalah komunitas orang yang stabil, yang terbentuk secara historis atas 

dasar kesamaan bahasa, wilayah, kehidupan ekonomi, dan karakter psikologis sebagaimana termanifestasikan 

dalam kebudayaan bersama (Budiawan, 2017: 3). Bangsa dapat berdiri karena didukung oleh keberadaan 

berbagai aspek yang saling terintegrasi sebagai satu kesatuan. Bangsa mencerminkan karakter kolektif yang 

bersumber pada kebudayaan yang dilahirkan melalui proses dialektis. Era disrupsi yang seringkali diartikan 

sebagai era yang tercerabut dari akarnya karena aktivitas kehidupan bergeser dari pola lama ke pola baru yang 

lebih modern menjadi ancaman akan kesatuan suatu bangsa. Bangsa Indonesia dihadapkan pada pilihan 

mengikuti karakter atau budaya luar yang dianggap lebih baik, atau tetap menjadi bangsa yang 

mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan sendiri. 

Bangsa Indonesia seringkali mendengar istilah keindonesiaan yang mengacu pada istilah Indonesia. 

Kebangsaan dan keindonesiaan memiliki kemiripan, di mana keindonesiaan lebih spesifik mengarah pada 

bangsa Indonesia dengan segala ciri khas yang dimiliki. Menurut Sri Edi Swasono (2016: 1), istilah 

“keindonesiaan” menggambaran die Gestaltung (perangai atau corak) Indonesia sebagai gambaran kristalisasi, 

corak ataupun perangai Indonesia. Lebih lanjut, keindonesiaan dapat disamakan dengan Indonesianism dalam 

bahasa Inggris. Pemahaman akan nilai-nilai keindonesiaan sangat penting posisinya dalam proses integrasi 

nasional selain pemahaman kebangsaan yang harus diajarkan secara simultan. 

Kebangsaan dan keindonesiaan dapat diajarkan melalui berbagai media dan disiplin ilmu, salah satunya 

adalah sejarah. Pemahaman masyarakat umum tentang sejarah seringkali berkutat pada ilmu yang sekadar 

mempelajari masa lampau. Pemahaman seperti ini tidak relevan dengan pengertian sejarah dalam aspek 

aksiologi. Mohammad Hatta (1954: 54) berpendapat bahwa tidak benar kalau dikatakan bahwa sejarah hanya 

menceritakan apa yang sudah terjadi. Sejarah memiliki nilai aksiologis sebagai pendidikan yang menumbuhkan 

dan meningkatkan rasa kebangsaan dan keindonesiaan melalui peristiwa masa lalu yang mengandung nilai-nilai 

persatuan. Sejarah nasional dapat menjadi alternatif solusi sebagai media integrasi bangsa yang diajarkan 

melalui berbagai media. 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena- fenomena yang ada, baik bersifat 

alamiah maupun rekayasa manusia, yang memperhatikan karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antarkegiatan 

(Sukmadinata, 2011: 73). Melalui metode deskriptif kualitatif, penelitian ini berusaha menjawab permasalahan 

yang merujuk pada sifat kualitatif, berdasar pada gambaran masyaakat secara umum mengenai kebangsaan dan 

keindonesiaan. Makna dan pengertian menjadi usur penting, sehingga dapat ditemukan jawaban atas 

permasalahan yang bersandar pada fenoma di masyarakat dewasa ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sejarah sebagai Pendidikan 

Sejarah sangat lekat dengan peristiwa masa lalu. Namun, sejarah dalam pengertian yang banyak 

dikemukakan oleh sejarawan menunjukkan bahwa sejarah bukan sekadar peristiwa yang terjadi di masa lalu. 

Sejarah bukanlah ilmu yang bebas nilai, tetapi sejarah sangat erat kaitannya dengan aspek aksiologis. Menurut 

Mohammad Hatta (1954: 54) selama seorang ahli sejarah hanya menceritakan apa yang sudah terjadi, ia belum 

menulis sejarah, ia baru bercerita. Pendapat Hatta menunjukkan bahwa sejarah bukan sekadar cerita masa lalu. 

Sejarah memiliki nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. 

Sejarah ketika dikaitkan dengan nilai edukatif, maka akan berkaitan dengan pendidikan. Sejarah 

memiliki fungsi sebagai pendidikan, dalam hal ini diidentikkan dengan pendidikan sejarah. Pendidikan menurut 

Sri Edi Swasono bukan semata-mata untuk menghasilkan otak yang cerdas melainkan juga untuk mencapai 

kemajuan adab, budaya dan persatuan (Agustinova & Wijayanti, 2014: 134). Sejarah sebagai pendidikan bukan 

sekadar untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat, tetapi juga memberikan pemahaman akan 

pengertian dan nilai-nilai yang terdapat dalam suatu peristiwa di masa lampau. Proses edukasi berlangsung 

saat suatu peristiwa dibaca atau didengar, yang kemudian dicerna dengan melakukan pendalaman atas 

peristiwa tersebut. 
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Pentingnya sejarah sebagai pendidikan disadari oleh pemerintah dengan pengejawantahan melalui 

mata pelajaran sejarah atau ilmu pengetahuan sosial di sekolah. Namun, sejarah tidak akan maksimal dalam 

konteks pendidikan jika apa yang disampaikan hanya sebatas cerita normatif tanpa memberikan penekanan 

pada nilai-nilai dalam peristiwa yang dibahas. Dalam hal ini sebagai contoh penyampaian sejarah proklamasi 

kemerdekaan. Indonesia seharusnya tidak hanya menyampaikan bahwa Sukarno dan Hatta sebagai 

proklamator dan proklamasi berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945. Lebih dari itu, diberikan penekanan 

bahwa proklamasi melambangkan adanya persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan 

bahasa. Proklamasi mencerminkan persatuan yang pada dasarnya harus terus diperjuangkan. Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia adalah pernyataan kemandirian, suatu penegasan niat nyata untuk melepaskan diri 

dari ketergantungan dan penegasan diri untuk bangkit tegak dengan keberdikarian yang utuh. Proklamasi 

Kemerdekaan dengan roh kemandirian ini menjadi "de hoogste beslissing" (pesan tertinggi) bagi bangsa dan 

negara ini (Swasono, 2014: 130). 

Menurut Banks, siswa atau mahasiswa harus diinstruksikan agar mereka hidup dalam kemampuan 

untuk mencipta, memiliki kreasi melalui interpretasi tidak saja tentang sejarah masa lalu, melainkan yang lebih 

penting adalah bagaimana sejarah itu terjadi (Wijayanti, 2019: 56). Terdapat nilai edukatif dalam peristiwa 

masa lampau yang tidak hanya ditujukan bagi siswa dan mahasiswa, tetapi dalam cakupan yang lebih luas, 

yakni masyarakat umum. 

 

Bagan 1. Proses peristiwa masa lampau hingga menjadi karya sejarah sebagai pendidikan. 

 

 
 

Peristiwa masa lalu melalui proses terlebih dahulu sehingga dapat dikatakan sebagai karya sejarah 

yang edukatif. Peristiwa yang telah terjadi akan meninggalkan bukti-bukti peristiwa yang kemudian digunakan 

sebagai sumber sejarah. berdasar pada sumber, peristiwa masa lampau direkonstruksi hingga menjadi suatu 

karya sejarah atau historiografi. Dalam tahap ini, karya sejarah dapat diajarkan secara praktis atau dapat 

melalui media yang dapat dibaca, didengar, atau ditonton. Meski tidak diajarkan secara praktis melalui 

pembelajaran di ruang kelas, karya sejarah secara substansi sudah menjelaskan tentang makna apa saja yang 

terkandung dalam peristiwa masa lampau. Karya sejarah dalam bentuk apapun, selagi mampu mengangkat hal-

hal substansial dan memberi pengertian, maka dapat bersifat edukatif. 

 

Sejarah Nasional dan Identitas Bangsa 

Dalam konteks kebangsaan, sejarah menampilkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan 

semangat nasionalisme. Bangsa Indonesia tidak muncul begitu saja sebagai sebuah keharusan ilmiah, tetapi 

adalah hasil perjuangan; akibat dari sebuah pergolakan sejarah (Abdullah, 2001: 49). Bangsa ada melalui proses 

sejarah dan untuk menjaga semangat berbangsa dalam konteks kekinia juga turut menempatkan sejarah dalam 

posisi penting. Identitas bangsa dapat terawat melalaui memori historis yang terus dikenalkan dan diajarkan 

pada generasi selanjutnya. 

 

Kaitannya dengan menanamkan semangat integratif, sejarah nasional sangat tepat dalam menjawab 

permasalahan bangsa Indonesia. Menurut sejarah konvensional,  sejarah nasional disusun berdasar pada 

kesatuan politik nasion, dengan mengambil sebagai fokus perwujudan politiknya, seperti negara, undang-

undang dasarnya, penguasaannya, serta politiknya (Kartodirdjo, 2014: 337). Sejarah nasional berusaha 

memandang peristiwa masa lalu dari  perspektif  keindonesiaan,  yaitu  dengan  mengusung  semangat  

persatuan.  Selain  itu, sejarah nasional juga berusaha menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki identitas 
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tersendiri yang berbeda dengan bangsa lainnya, sehingga meneguhkan akan rasa kebangsaan. Rasa persatuan 

muncul dalam sejarah karena dalam suatu bangsa, sejarah menyajikan pengalaman kolektif suatu bangsa, dan 

pengalaman kolektif iniliah yang menumbuhkan rasa kebersamaan dan persatuan sebagai entitas. 

Identitas nasional dapat digali melalui sejarah nasional yang bertujuan untuk integrasi bangsa. 

Masalah integrasi mencakup berbagai bentuk hubungan serta sikap antarmanusia, dari loyalitas kultural atau 

regional sampai identitas nasional (Kartodirdjo, 2014: 344). Bangsa dalam perkembangannya mengalami 

berbagai penyesuaian, sehingga dalam konteks historis dapat merekam proses evolusinya. Kebudayaan 

nasional yang terdiri dari berbagai suku juga terekam dalam sejarah, maka usaha menelaah sejarah sama 

halnya dengan memahami budaya bangsa sebagai identitas. Sejarah dan identitias bangsa berada dalam satu 

lingkaran yang saling terhubung. 

 

Kesadaran Sejarah dan Kesadaran Nasional 

Dalam memahami suatu peristiwa sejarah, dibutuhkan perspektif yang luas agar dapat melihat 

peristiwa masa lampau secara  utuh dan mengerti makna dalam setiap peristiwa. Kesadaran sejarah menjadi 

penting karena masyarakat yang sadar terhadap sejarah, maka mereka sadar terhadap identitas mereka. 

Sejarah nasional manampilkan peristiwa asa lampau yang menggambarkan identitas nasional dalam aspek 

politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Menurut Ing. Wardiman Djojonegoro (1997: 10) dengan kesadaran 

sejarah, melalui pengetahuan akan fakta-fakta sejarah , selanjutnya setiap warga negara Republik Indonesia 

setidak-tidaknya dapat memberikan makna yang tepat kepada berbagai usaha pembentukan bangsa Indonesia, 

dan untuk dapat melihat dengan jernih dinamika sosial dan kultur yang harmonis antara budaya bangsa dan 

budaya baru. 

Kesadaran sejarah turut membentuk kesadaran nasional jika sejarah dapat menyajikan peristiwa masa 

lampau yang merepresentasikan bentuk keindonesiaan. Kesadaran nasional dapat disebut sebagai mentalitas 

kolektif, yaitu kesadaran suatu kelompok manusia yang menjadi pengarah antaranggotanya dalam mencapai 

suatu tujuan bersama (Kartodirdjo, 2014: 333). Tujuan bangsa Indonesia secara historis mengarah pada 

persatuan dan kesatuan yang terdiri  dari  berbagai  aspek,  termasuk  aspek  budaya.  Kesadaran  nasional  

sama  halnya kesadaran akan kesatuan entitas budaya, politik, ekonomi, dan sosial. 

Kaitannya dengan pembentukan kesadaran nasional melalui sejarah, terdapat peristiwa-peristiwa masa lampau 

yang dapat digunakan sebagai pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran nasional yang merujuk pada 

pemahaman tentang keindonesiaan. Peristiwa masa lampau ini terbagi ke dalam tiga periodesasi, meski belum 

menggambarkan sejarah nasional secara keseluruhan, tetapi mewakili dalam usaha integrasi nasional. Tiga 

betuk tersebut yaitu, sejarah masa kerajaaan, pergerakan nasional, dan masa revolusi fisik. Tiap periode 

memiliki nilai-nilai integratif masing-masing. 

 

Tabel 1. Periode Sejarah dan Representasi Nilai-nilai Kebangsaan dan Keindonesiaan 

 

Periode Nilai-nilai 

 
Masa Kerajaan (Hindu, Buddha, dan Islam) 

 
Kesadaran wilayah (integrasi) 

 
Pergerakan Nasional 

 
Nasionalisme, Identitas Bangsa 

 
Revolusi Fisik 

 
Keindonesiaan, Integrasi 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi memiliki nilai edukatif yang berkaitan dengan 

kebangsaan dan keindonesiaan. Dalam proses edukasi, sejarah melewati beberapa tahapan sehingga 

dapat digunakan sebagai unit pendidikan. Pendidikan dalam hal ini tidak sekadar bersifat normatif, 

tapi turut memberikan makna dan pengertian terhadap peristiwa masa lampau. Kebangsaan dan 

keindonesiaan dapat ditanamkan melalui sejarah yang menampilkan nilai-nilai kebangsaan dan 

keindonesiaan yang integratif. Sejarah nasional sangat tepat kaitannya dengan pendidikan 
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kebangsaan dan keindonesiaan karena mengangkat peristiwa yang berkaitan dengan unsur bangsa 

yang integratif sebagai pengalaman kolektif yang dapat menumbuhkan kesadaran nasional. Sejarah 

seharusnya ditempatkan pada posisi penting dalam menumbuhkan dan menguatkan semangat 

kebangsaan dan keindonesiaan melalui berbagai media, baik secara formal di sekolah maupun secara 

populer memanfaatkan kemajuan teknologi. 
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