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Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman akan Nilai 

Patriotisme Siswa dikelas X1 SMK Negeri 2 Limboto kabupaten 

Gorontalo. Adapun subjek peneliti melalui guru dan siswa untuk 

Menanamkan Sikap patriotisme terhadap siswa dikelas X1 SMK 

Negeri 2 Limboto. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian 

Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini telah 

dilaksanakan dalam satu siklus dua kali pertemuan. sumber data yang 

diperoleh dari guru PKn dan siswa kelas  X1 dengan jumlah siswa 23 

orang, yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. 

 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Siswa kelas X1 (Agribisnis 

Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH) sebagian besar menyukai 

pelajaran Pendidikan pancasila  dan kewarganegaraan ( PPKn) 

khususnya mengenai nilai patriotisme guru dan siswa yang 

indikatornya mengacu pada analisis nilai patriotisme untuk 

menanamkan nilai patriotisme dalam kesetiaan dan rela berkorban 

merupakan acuan atau prinsip yang mencerminkan kecintaan pada 

bangsa. Meski demikian, sikap patriotisme siswa masih belum optimal 

dan masih perlu untuk dibenahi. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi 

siswa dalam menerapkan nilai patriotisme berasal dari faktor internal 

yang meliputi kesadaran diri serta pemahaman atas sikap dan nilai 

patriotisme sedangkan faktor lainnya yakni faktor eksternal yang 

diperoleh dari hasil belajar di kelas, contoh dari guru dan orang tua 

serta faktor lingkungan. Sehingga dalam menumbuhkan sikap patriot 

tersebut haruslah dilakukan berbagai cara dan koordinasi antara guru 

dan orang tua serta lingkungan yang baik bagi siswa. Dalam hal ini 

yang menjadi Dominan dalam nilai patriotisme yaitu faktor internal 

yaitu meliputi kesadaran serta pemahaman dari dalam diri siswa itu 

sendiri. 
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