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Abstract 

The cultivation of nationalism values needs to be done from an early age. This is 

important considering that the younger generation is the nation's next generation. Today 

the influence of globalization has greatly disrupted the character of the younger 

generation, resulting in the waning of a sense of nationalism, one of which was 

experienced by the children of Dusun Bandung, Miri, Kismantoro, Wonogiri. This is 

indicated by the lack of discipline and environmental protection. Seeing this, the author 

had the idea to do Community Service through Real Work Lectures with the Cultivation 

of Nationalism Values program through History Telling for the children of Dusun 

Bandung, Miri, Kismantoro, Wonogiri. History Telling technique was chosen because 

children like new things and are fun. The aim is to instill the value of nationalism in 

children through reflection on historical stories that can be applied in everyday life. This 

activity focuses on the realm of education and takes place in the hamlets of Bandung, 

Miri, Kismantoro, Wonogiri and SD Negeri 3 Miri. The method used is preparation 

which includes observation, planning activities, and searching for materials. After the 

preparation, the implementation stage of this program was carried out at SD Negeri 3 

Miri and the Tutoring activities at the G256 Group. As a result, this program was 

accepted by the children, the entire community of SD Negeri 3 Miri, and their parents. 

This program is expected to be continued by honing and developing teachers and 

parents in order to instill character values. 
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Abstrak 

Penanaman nilai nasionalisme perlu dilakukan sejak dini. Hal ini penting mengingat 

generasi muda merupakan generasi penerus bangsa. Dewasa ini pengaruh globalisasi 

sangat mendisrupsi karakter generasi muda sehingga mengakibatkan memudarnya rasa 

nasionalisme, salah satunya dialami oleh anak-anak Dusun Bandung, Miri, Kismantoro, 

Wonogiri. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap tidak disiplin dan kurang menjaga 

lingkungan. Melihat hal tersebut, penulis memiliki ide untuk melakukan Pengabdian 

pada Masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata dengan program Penanaman Nilai-nilai 

Nasionalisme melalui History Telling pada anak-anak Dusun Bandung, Miri, 

Kismantoro, Wonogiri. Teknik History Telling dipilih karena anak-anak menyukai hal 

baru dan bersifat menyenangkan. Tujuannya adalah menanamkan nilai nasionalisme 

pada anak-anak melalui refleksi cerita sejarah yang dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Kegiatan ini berfokus pada ranah pendidikan dan mengambil lokasi di Dusun 

Bandung, Miri, Kismantoro, Wonogiri dan SD Negeri 3 Miri. Metode yang dilakukan 

adalah persiapan yang meliputi observasi, perencanaan kegiatan, serta pencarian materi. 

Setelah persiapan kemudian tahap pelaksanaan program ini dilakukan di SD Negeri 3 

Miri dan kegiatan Bimbingan Belajar di Kelompok KKN G256 UNY. Hasilnya program 

ini diterima oleh anak-anak, segenap civitas SD Negeri 3 Miri, dan orang tua. Program 

ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan mengasah dan mengembangkan guru maupun 

orang tua dalam rangka penanaman nilai karakter. 

 

Kata Kunci : Penanaman Nilai, Nasionalisme, History Telling. 
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Pendahuluan 

Dewasa ini, generasi muda Indonesia megalami krisis karakter dan dekadensi moral 

yang buruk. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya seperti globalisasi dan 

kurangnya penanaman nilai karakter dalam pendidikan (Zulnuraini, 2012: 448). Tidak 

dapat dipungkiri bahwa di era disrupsi seperti saat ini merupakan imbas dari globalisasi. 

Perkembangan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan menyeluruh dan mengubah 

struktur tatanan nilai kehidupan. Prof Rhenald Kasali (2017: 1) menyebutkan bahwa 

perubahan di era disrupsi ini tidak melulu mengenai perubahan yang terjadi pada saat ini 

tetapi juga perubahan yang akan terjadi di masa depan. Di setiap perubahan tersebut 

didasarkan atas apa yang terjadi pada saat ini. Kemajuan-kemajuan di bidang teknologi dan 

pencarian informasi mengakibatkan generasi muda secara mudah mendapatkan hal baru 

yang jika diterapkan di kehidupan sehari-hari tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. 

Kemajuan tersebut menjadi semakin kompleks karena semakin tidak bisa diprediksi, tidak 

jelas, serta secara menyeluruh (Fonna, 2019: 12-13). 

Dampak era disrupsi menjalar di seluruh bidang kehidupan manusia, termasuk di 

kalangan generasi muda. Isu-isu yang berkembang di kalangan generasi muda Indonesia 

salah satunya adalah memudarnya rasa nasionalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2008: 512), nasionalisme diibaratkan sebagai rasa kebangsaan yang diwujudkan 

oleh warga negara untuk menaruh kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 

Nasionalisme merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Leo Agung (2013: 101) mengungkapkan bahwa secara tidak langsung 

nasionalisme dalam warga negara akan memajukan sebuah negara itu sendiri. Apabila 

warga negara tidak memiliki rasa nasionalisme maka kemajuan negara tersebut tidak 

terlihat. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan 

nasionalisme dalam Program Penanaman Karakter atau PPK dalam pembelajaran 

Kurikulum 2013 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2017). 

Penjabaran nasionalisme dalam PPK terbagi atas beberapa nilai dan sikap yang 

harus ditanamkan kepada peserta didik. Nilai dan sikap tersebut meliputi 1) taat hukum, 2) 

disiplin, 3) cinta tanah air, 4) menghormati keberagaman budaya, suku, dan agama; 5) 

apresiasi budaya bangsa, 6) menjaga kekayaan budaya bangsa, 7) rela berkorban, 8) 

unggul dan berprestasi, dan 9) menjaga lingkungan (Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan RI, 2017). Nilai dan sikap tersebut ditanamkan sejak dini kepada generasi 

muda karena akhir-akhir ini Indonesia terdapat isu intoleransi, klaim budaya, westernisasi, 
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serta fanatisme agama. Apabila isu tersebut dibiarkan akan mengakibatkan perpecahan. 

Selain itu, generasi muda Indonesia saat ini memiliki sikap disiplin yang kurang dan 

cenderung menonjolkan sikap egois. 

Pernyataan-pernyataan di atas membuat penulis tergerak untuk melakukan program 

Pengabdian Pada Masyarakat di Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa 

Tengah. Kecamatan Kismantoro merupakan salah satu kecamatan di Wonogiri, Jawa 

Tengah yang terletak di ujung timur perbatasan Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa 

Timur, tepatnya berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Waktu 

tempuh menuju kecamatan tersebut dari pusat kota Wonogiri kurang lebih 1.5-2 jam 

perjalanan dengan kendaraan bermotor. Kecamatan ini terdiri atas delapan desa dan 

kelurahan dengan indeks pembangunan manusia yang relatif rendah (Pemkab Wonogiri, 

2018: 25). Salah satu desa dengan indeks pembangunan manusia rendah di Kecamatan 

Kismantoro adalah Desa Miri. Desa Miri terletak kurang lebih tiga kilometer ke arah timur 

dari pusat Kecamatan Kismantoro. Desa ini terdiri atas lima dusun yaitu Dusun Miri, 

Dusun Klitik, Dusun Bandung, Dusun Plumutan, dan Dusun Tumpuk. Kelima dusun 

tersebut memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Sebagian besar wilayah Desa 

Miri terletak di perbukitan tandus seperti di Dusun Bandung, Dusun Miri, dan Dusun 

Tumpuk. Hal ini menyebabkan karakteristik masyarakatnya tentu berbeda. Salah satunya 

adalah Dusun Bandung (Pemdes Miri, 2016: 31). 

Penulis kemudian melakukan pengamatan di SD Negeri 3 Miri yang terletak di 

Dusun Bandung, Miri, Kismantoro, Wonogiri. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan 

pada 11 September 2019, jumlah siswa sekolah tersebut adalah 45 peserta didik. Fakta ini 

mengisyaratkan dengan jelas bahwa sekolah tersebut mengalami kekurangan peserta didik. 

Kekurangan peserta didik pula diimbangi oleh kurangnya tenaga pendidik yang hanya 

berjumlah sembilan orang yang diantaranya termasuk Kepala Sekolah. Sekolah tersebut 

dianggap sekolah yang tidak berkembang oleh masyarakat Dusun Bandung itu sendiri. 

Sebagian masyarakat Dusun Bandung justru menyekolahkan anaknya di sekolah yang 

terletak di dusun tetangga yakni Dusun Miri dan Dusun Klitik. Hingga tahun ajaran 

2020/2021, jumlah peserta didik yang bersekolah hanya sejumlah 48. 

Fakta-fakta inilah yang menbuat penulis semakin mendalami karakteristik sekolah, 

guru, dan peserta didik SD Negeri 3 Miri. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada 

September-Oktober 2019, penulis menjumpai bahwa sebagian peserta didik sekolah 

tersebut tidak mencerminkan sikap nasionalisme yang seharusnya ditanamkan melalui 
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kegiatan pembelajaran. Sebagian peserta didiknya justru tidak menaati peraturan sekolah 

untuk tidak membuang sampah sembarangan. Padahal  sikap taat terhadap peraturan adalah 

cerminan sikap disiplin dalam diri seseorang yang dalam hal ini terkait dengan menjaga 

lingkungan. Di samping itu, guru kurang menegakkan peraturan sekolah sehingga sikap 

kedisiplinan tidak dicontohkan dengan baik. Padahal menurut Thomas Lickona (2014: 617) 

guru merupakan orang tua kedua bagi peserta didik yang harus memberikan keteladanan 

bagi setiap orang termasuk peserta didik. Lebih lanjut lagi, Ki Hadjar Dewantara (2011: 

59-61) menjelaskan perkembangan lingkungan pendidikan terdiri atas tiga lingkungan 

yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tiga lingkungan tersebut memberikan tiga 

dampak yaitu dampak positif, dampak negatif, dan dampak netral. Ketiga dampak tersebut 

saling beriringan satu sama lain karena dapat mendorong peserta didik untuk belajar, 

menghalangi dan menolak, bahkan tidak berdampak dalam perkembangan manusia sesuai 

dengan kebutuhannya. Apabila guru dan sekolah tidak mencerminkan teladan yang tepat 

maka hal inilah yang menjadi salah satu faktor rendahnya kualitas sekolah dan 

memudarnya sikap nasionalisme generasi muda di SD Negeri 3 Miri. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian memiliki ide pengabdian pada 

masyarakat dengan sasaran peserta didik SD Negeri 3 Miri di Dusun Bandung mengenai 

penanaman nilai nasionalisme. Teknik penanaman nilai nasionalisme yang akan diterapkan 

adalah History Telling atau Menceritakan Sejarah. Penulis kemudian menceritakan 

beberapa biografi tokoh pahlawan yang dikemas dalam bentuk story telling kepada peserta 

didik SD Negeri 3 Miri. Teknik ini dinilai tepat karena sasarannya adalah anak-anak yang 

berusia sekolah dasar kisaran 6-12 tahun. Anak- anak merupakan sosok yang senang 

mempelajari hal-hal yang baru sehingga harapannya makna dan sikap nasionalisme seperti 

disiplin dapat diteladani bahkan diamalkan di kehidupan sehari-hari (Rockman, 2020: 78). 

Teknik History Telling dipilih atas pertimbangan subjektif penulis yang berlatar belakang 

pendidikan sejarah dan pertimbangan objektif yaitu guna belajar sejarah menurut Puji 

Rahayu (2018: 1) untuk menyambung ingatan kolektif antar generasi agar tidak kehilangan 

jati diri, serta sebagai pembentuk kesadaran serta wawasan kebangsaan. 

Mendongeng sejarah pula bermanfaat dalam perkembangan psikologis anak. 

Mendongeng merupakan aktivitas sastra yang secara psikologis memberikan sugesti 

kepada anak-anak mengenai kehidupan (Dimmerman, 2015: 60). Mendongeng akan 

memberikan gambaran imajinasi kepada anak-anak mengenai gambaran kehidupan 

berdasarkan cerita sastra atau cerita sejarah. Dengan mendongen, anak akan memahami 

seluk beluk kehidupan sehingga dapat meningkatkan daya kognitif otak untuk berpikir 
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kritis. Selain itu, aktivitas mendongeng pun meningkatkan kemampuan literasi anak 

(Amandangi dkk, 2020: 158). Harapan dari pengabdian yang dilakukan oleh penulis adalah 

mampu memberikan pengetahuan kepada generasi muda sejak dini mengenai pentingnya 

nasionalisme dan pengamalannya di kehidupan sehari-hari. Implikasi kegiatan ini 

diharapkan dapat mendukung program Penanaman Pendidikan Karakter yang dicanangkan 

pemerintah melalui metode yang menarik. Pengemasan penanaman nilai nasionalisme 

yang menarik akan memudahkan terinternalisasinya nilai karakter di kalangan generasi 

muda (Romadhoni dan Witir, 2019: 3). 

 

Metode penelitian* 

Dalam melaksanakan program Penanaman Nilai Nasionalisme melalui tiga tahap 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Pra-Pelaksanaan 

Pada tahap ini penulis melakukan berbagai persiapan sebelum melaksanakan kegiatan, 

meliputi.Observasi prakegiatan, perumusan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 

dan sosialisasi program pengabdian dan perizinan. Fokus observasi ini dilakukan pada 

mengamati kegiatan pembelajaran di SD Negeri 3 Miri dan mengamati karakteristik 

anak-anak Dssun Bandung, Miri, Kismantoro. Perumusan kegiatan pengabdian pada 

masyarakat yakni Penanaman Nilai Nasionalisme pada anak-anak Dusun Bandung, 

Miri, Kismantoro, Wonogiri, sekaligus persiapan mencari sasaran kegiatan dan 

persiapan materi kegiatan. Sosialisasi program kerja kepada jajaran pimpinan Dusun 

Bandung, Miri, Kismantoro, Wonogiri. Kemudian, penulis melakukan perizinan kepada 

instansi SD Negeri 3 Miri 

2. Pelaksanaan 

Pada tahap ini penulis melakukan kegiatan penanaman nasionalisme melalui History 

Telling pada anak-anak Dusun Bandung, Miri, Kismantoro, Wonogiri di SD Negeri 3 

Miri Bentuk kegiatannya adalag ceramah aktif oleh penulis dengan sasaran anak-anak 

Dusun Bandung, Miri, Kismantoro, Wonogiri. Setelah itu akan direfleksikan di dalam 

kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini didampingi oleh guru SD Negeri 3 Miri. Adapun 

Pelaksanaan kegiatan Penanaman Nilai Nasionalisme melalui History Telling pada 

Anak-anak Dusun Bandung, Miri, Kismantoro, Wonogiri. Materi kegiatan diantaranya 
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adalah Keteladanan Sunan Kalijaga, Riwayat Sunan Giri, Keteladanan Jenderal 

Soedirman, Kerja Keras dan Disiplin Baharudin Jusuf Habibie, Nasionalisme Ir. 

Soekarno, Berpikir Kritis seperti Kartini, Menjadi Toleran seperti Gus Dur, Keberanian 

Cut Nyak Dhien, serta beberapa cerita kepahlawanan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan 

pada Oktober 2019-Maret 2020. 

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Evaluasi merupakan tahap akhir dari kegiatan pengabdian pada masyarakat mengenai 

penanaman nilai nasionalisme melalui History Telling pada anak-anak Dusun 

Bandung, Miri, Kismantoro, Wonogiri yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian 

antara perencanaan dan pelaksanaan. Tindak lanjut kegiatan ini diharapkan terdapat 

pengamalan nilai nasionalisme pada anak-anak Dusun Bandung, Miri, Kismantoro, 

Wonogiri dan adanya arahan tegas mengenai sikap disiplin dari guru SD Negeri 3 

Miri. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Program “Penanaman Nilai Nasionalisme melalui History Telling pada Anak- anak 

Dusun Bandung, Miri, Kismantoro, Wonogiri” mendapatkan respon yang sangat baik dari 

beberapa pihak seperti jajaran pimpinan, tokoh masyarakat,  tokoh perempuan serta 

segenap civitas SD Negeri 3 Miri, Dusun Bandung, Miri, Kismantoro, Wonogiri. Dengan 

adanya kegiatan tersebut harapannya anak-anak Dusun Bandung dapat mengamalkan dan 

meniru sikap positif yang tercermin dalam nilai nasionalisme dari tokoh-tokoh tersebut. 

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan sedini mungkin 

untuk menghadapi permasalahan global yang semakin kompleks. 

Sasaran kegiatan ini secara tidak langsung juga menyasar segenap civitas SD Negeri 

3 Miri dan ibu-ibu warga Dusun Bandung, Miri, Kismantoro, Wonogiri. Guru akan 

mendapatkan informasi bagaimana pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan 

menanamkan nilai karakter kepada peserta didik dengan cara yang menarik. Selain itu guru 

pula mendapatkan pengalaman belajar bersama peserta didik dan secara tidak langsung 

akan mengontrol perilaku peserta didik di sekolah agar dapat tercerminkan sikap disiplin 

yang sesuai dengan nilai nasionalisme. Sedangkan bagi ibu-ibu warga Dusun Bandung, 

Miri, Kismantoro, Wonogiri pula mendapatkan informasi pengasuhan anak dengan baik 

dari cerita biografi tokoh tersebut sehingga cara mendidik anak dengan baik dapat 
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diterapkan di rumah. 

Kegiatan Penanaman Nilai Nasionalisme melalui History Telling pada Anak- anak 

Dusun Bandung, Miri, Kismantoro, Wonogiri menjadi salah satu cara yang efektif untuk 

mengajarkan keteladanan. Melalui model ini, anak-anak mendapatkan informasi terkait 

perjalanan besar proses seorang tokoh yang memulai perjalanan kesuksesan dari awal yang 

akhirnya dikenang oleh banyak orang. Proses yang dialami oleh tokoh tersebut 

disampaikan dengan teknik mendongeng yang digemari oleh anak- anak karena di usia 

tersebut cenderung menyukai hal-hal baru yang belum pernah didapatkan sebelumnya. 

Secara tidak langsung, keteladanan dari tokoh menjadi panutan bagi anak-anak untuk 

berkembang menjadi lebih baik lagi. Proses pembelajaran inilah sesuai dengan pernyataan 

Ki Hadjar Dewantara yaitu setiap orang adalah guru. Bagi Ki Hadjar Dewantara, setiap 

orang memiliki ilmunya masing- masing dalam berproses yang dapat ditiru oleh orang lain 

(Kumalasari, 2011: 48). 

Respon dari anak-anak Dusun Bandung, Miri, Kismantoro, Wonogiri pula sangat 

positif. Berdasarkan pengamatan penulis, mereka sangat senang mendengarkan hal-hal 

yang baru dan sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Teknik yang dilakukan dinilai 

cukup baik dalam menyampaikan hal baru kepada anak-anak Dusun Bandung, Miri, 

Kismantoro, Wonogiri meskipun sebagian kecil diantara mereka tampak mengantuk. 

Namun hal tersebut dapat diatasi oleh penulis dengan bantuan rekan-rekan Kelompok 

KKN G256 UNY, guru SD Negeri 3 Miri, dan ibu-ibu yang mendampingi kegiatan 

tersebut. Selain dibantu oleh beberapa pihak tersebut, penulis juga menerapkan teknik yang 

bervariasi seperti pemutaran video pendek lalu direfleksikan bersama, menggunakan 

gambar, menggunakan wayang kecil-kecilan, serta menggunakan alat peraga lainnya. 

 
Gambar 1. Kegiatan Penanaman Nilai Nasionalisme 

melalui History Telling pada Anak-anak Dusun Bandung, Miri, Kismantoro, 

Wonogiri di Bimbingan Belajar Kelompok bersama Tim (2 November 2019). 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Respon yang baik pula ditunjukkan oleh anak-anak Dusun Bandung, Miri, 
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Kismantoro, Wonogiri dengan sikap tidak membuang sampah sembarangan dan patuh 

terhadap aturan sekolah. Hal ini terlihat jelas bahwa sebelumnya anak-anak sering 

membuang sampah sembarangan dan bersikap kurang sopan terhadap guru maupun orang 

tua menjadi membuang sampah pada tempatnya dan bersikap sopan. Kemajuan ini tentu 

diimbangi dengan guru yang sangat baik dalam menegakkan peraturan dan mendidik 

kedisiplinan di sekolah. Meskipun demikian, sebagian kecil diantaranya masih perlu 

bimbingan. Hal ini dikarenakan usia yang masih dini dan kurangnya pemahaman dari 

dalam diri anak tersebut. 

Selain anak-anak, guru SD Negeri 3 Miri juga menunjukkan respon yang baik 

terhadap kegiatan tersebut. Hal ini terlihat beberapa guru lebih bersemangat dalam 

kegiatan pembelajaran dengan menerapkan nilai-nilai keteladanan dari tokoh yang 

disampaikan pada kegiatan. Guru pula tampak bersemangat dalam mencari model 

pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. 

Di samping itu, Kepala SD Negeri 3 Miri terus mendorong dan memotivasi guru maupun 

peserta didik untuk terus maju dan mau berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Hal ini 

tentu akan bermanfaat bagi keberlangsungan SD Negeri 3 Miri untuk menjadi sekolah 

yang layak dan diminati oleh warga Dusun Bandung, Miri, Kismantoro, Wonogiri. 

 

 

 

 

Gambar 2. Kegiatan Penanaman Nilai Nasionalisme pada Anak-anak Dusun 

Bandung, Miri, Kismantoro, Wonogiri di SD Negeri 3 Miri (20 Januari 

2021. 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Program KKN-PPM ini menjadi salah satu cara untuk mengenalkan dan 

mempromosikan SD Negeri 3 Miri. Hal ini sesuai dengan tema KKN-PPM UNY 2019 

yakni mengembangkan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kewirausahaan. 

Penanaman Nilai Nasionalisme melalui History Telling kepada anak- anak Dusun 

Bandung, Miri, Kismantoro menjadi cara pembangunan sumber daya manusia Wonogiri 
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agar lebih baik lagi, salah satunya dilakukan di SD Negeri 3 Miri. Ki Hadjar Dewantara 

(dalam Kumalasari, 2011: 46) menyebutkan untuk membangun manusia melalui 

pendidikan diperlukan kolaborasi tiga lingkungan pendidikan yaitu sekolah, keluarga, dan 

masyarakat. 

Sebagian besar masyarakat Dusun Bandung, Miri, Kismantoro, Wonogiri 

menyekolahkan anaknya tidak di SD Negeri 3 Miri. Hal ini dikarenakan kualitas sekolah 

yang dipandang kurang bagus dibandingkan dengan sekolah lainnya di Desa Miri. Padahal 

sekolah tersebut terletak di tempat yang dekat dengan rumah warga namun tidak digunakan 

dengan baik. Hal ini tentu saja menghambat proses pembangunan sumber daya manusia di 

Dusun Bandung karena tidak adanya kolaborasi pendidikan antara tiga lingkungan 

pendidikan tersebut. Meskipun sudah diterapkan program zonasi tetapi kurang efektif 

karena penerapan program tersebut dalam lingkup satu desa. Artinya masyarakat sekitar 

dapat menyekolahkan anaknya ke sekolah lain di Desa Miri selain di SD Negeri 3 Miri. 

Melalui program ini secara tidak langsung juga akan membantu mengenalkan SD Negeri 3 

Miri kepada masyarakat Dusun Bandung, Miri, Kismantoro, Wonogiri dan menjadi awal 

yang baik untuk memperbaiki citra sekolah. 

Dampak lainnya pula dirasakan oleh orang tua peserta didik SD Negeri 3 Miri yang 

mengikuti kegiatan pengabdian ini. Sebagian besar orang tua antusias mengikuti kegiatan 

tersebut karena mendapatkan banyak informasi proses kehidupan tokoh yang menjadi 

orang besar. Hal ini dapat diterapkan oleh orang tua di rumah dalam mendidik anaknya 

agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan orang tua. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Lickona (2013: 50-52) bahwa orang tua perlu 

mengembangkan pola asuh yang terbuka berdasarkan keteladanan dari orang lain. Orang 

tua tentu merupakan sosok yang paling utama dalam mendidik anak di lingkungan 

keluarga. Di dalam lingkungan inilah karakter anak akan terbentuk. Ferdinand Tonnies 

(dalam Soekanto, 2013: 63) menyebutkan bahwa karakter seseorang dibentuk dari keluarga 

karena hubungannya bersifat intim, khusus, dan eksklusif. Oleh karena itu program ini 

membantu orang tua untuk mengetahui cara mengasuh anak yang baik. 

Berdasarkan berbagai analisis di atas, program Penanaman Nilai Nasionalisme 

melalui History Telling pada anak-anak Dusun Bandung, Miri, Kismantoro, Wonogiri 

menjadi solusi alternatif dalam membangun sumber daya manusia di Kabupaten Wonogiri 

pada umumnya. Beberapa pihak justru menginginkan kegiatan tersebut diteruskan karena 

bermanfaat. Kegiatan ini akan menjadi rekomendasi untuk diteruskan dan dilanjutkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam bidang pendidikan dengan berbagai mekanisme. 
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Mekanisme-mekanisme tersebut diantaranya adalah pelatihan guru dalam mengelola 

pembelajaran dan perangkat pembelajaran meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), peerteaching, pengoptimalan program Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta 

mekanisme yang lain. 

Pembangunan sumber daya manusia merupakan isu yang sangat strategis  dalam 

pembangunan daerah hingga pembangunan nasional. Pemerintah perlu melakukan 

berbagai cara untuk membangun sumber daya manusia yang unggul sejak dini mungkin. 

Pentingnya membangun sumber daya manusia yang unggul sedini mungkin bertujuan 

untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang unggul, kompetitif, dan tangguh 

menghadapi kompleksnya permasalahan yang ada di masyarakat dunia melalui pendidikan. 

Hal senada diasampaikan oleh Dwiningrum (2014: 32) bahwa melalui partisipasi 

masyarakat dalam penyelenggaraan dan kesadaran pendidikan, kualitas sumber daya 

manusia di daerah akan semakin kompetitif dan berdaya saing. Melalui Program 

pengabdian Penanaman Nilai Nasionalisme melalui History Telling inilah merupakan salah 

satu solusi yang dapat diterapkan untuk membangun karakter generasi muda yang 

nasionalis dengan sikap yang disiplin, taat hukum, toleransi, dan menjaga lingkungan. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik menjadi 

beberapa simpulan diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan program Penanaman Nilai Nasionalisme melalui History Telling pada 

anak-anak Dusun Bandung, Miri, Kismantoro, Wonogiri secara keseluruhan berjalan 

dengan baik dan lancar meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan berupa 

sebagian anak yang mengantuk. Namun kendala tersebut dapat diatasi oleh penulis 

sehingga antusiasme anak-anak sangat baik. 

2. Program Penanaman Nilai Nasionalisme melalui History Telling pada anak-anak 

Dusun Bandung, Miri, Kismantoro, Wonogiri mendapatkan respon yang sangat baik 

bagi orang tua peserta didik dan civitas SD Negeri 3 Miri sehingga terdapat kesesuaian 

antara permintaan dan kebutuhan masyarakat. 

3. Program ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan mengembangkan tema-tema yang 

relevan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. 

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang akan disampaikan oleh penulis 

diantaranya adalah sebagai berikut. 



 

|27|   Seminar Nasional Sosiologi  | Vol. 2 Tahun 2021 

Unram 
SeNSosio 

1. Program ini diharapkan dapat mengasah guru dan orang tua untuk mengembangkan 

cara mendidik anak dengan baik sehingga banyak referensi untuk mengembangkan 

karakter anak dengan baik. 

2. Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Wonogiri perlu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya 

penanaman nilai karakter dan sikap positif sejak dini sehingga dapat terjalin dengan 

baik pembangunan sumber daya manusia antara tiga lingkungan pendidikan yaitu 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. 
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