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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak negeri ini diproklamasikan sebagai negara merdeka, telah sepakat 

menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa dan 

bernegara. Konsekuensinya, Pancasila harus terus hidup dalam kehidupan 

masyarakat, lebih optimal sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Pancasila sebagai 

dasar negara mempunyai peranan penting dalam menentukan arah dan tujuan cita-

cita luhur bangsa Indonesia. Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang terpampang 

dalam lambang negara sebenarnya mempunyai arti yang sangat penting dalam 

mewujudkan persatuan dan kesatuan. Namun seiring dengan kemajuan zaman di 

bidang informasi, pengetahuan, dan teknologi ke arah modernisasi zaman 

globalisasi, ternyata kesakralan makna dari semboyan tersebut manjadi luntur. 

Globalisasi merupakan suatu proses masuknya ke ruang lingkup dunia. 

Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan 

internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan perpolitikan, 

perekonomian, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan global. Disamping 

itu, isu global yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan 

hidup turut pula mempengaruhi keadaan nasional. Globalisasi juga ditandai oleh 

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dibidang 

informasi, komunikasi, dan transportasi membuat dunia menjadi transparan 

seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas negara. Kondisi ini 
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menciptakan struktur baru, yaitu struktur global. Kondisi ini akan mempengaruhi 

struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. 

Pada akhirnya kondisi tersebut akan mempengaruhi kondisi mental spiritual 

bangsa Indonesia khususnya generasi penerus bangsa. Seperti yang dinyatakan 

oleh Berger (2007:21) bahwa: 

 

”Globalisasi adalah, pada dasarnya, suatu kelanjutan, walaupun dalam 
bentuk intensif dan dipercepat, dari tantangan yang sudah selalu ada 
terhadap medernisasi. Di tingkat budaya, ini adalah tantangan besar 
pluralisme: kehancuran tradisi yang sudah dianggap terbisaa dan 
timbulnya pilihan beragam untuk keyakinan, nilai dan gaya hidup. Tidak 
salah mengatakan bahwa ini sebetulnyaadalah tantangan besar 
kebebasan yang meningkat baik bagi individu maupun kolektif”. 

 

Nilai-nilai Pancasila kini telah tergerus oleh globalisasi yang selalu 

membawa karakter individualistik dan liberal. Sebagai bangsa Indonesia tidak lagi 

mampu menjadikan Pancasila sebagai benteng untuk menahan arus globalisasi 

yang membawa dampak kehidupan yang sejatinya bertentangan dengan Pancasila. 

Persoalan-persoalan bangsa yang tidak pernah kunjung selesai adalah bentuk 

lunturnya Pancasila dari jiwa bangsa Indonesia. Karena semua persoalan itu 

sejatinya adalah persoalan yang hanya membutuhkan satu solusi saja, yaitu sebuah 

karakater sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebuah karakater yang mampu 

menghantarkan bangsa ini ke depan gerbang kesejahteraan, dan karakater itu 

bernama Pancasilais. Sebagai bangsa terlalu sibuk memikirkan bagaimana nilai 

ekspor meningkat, cadangan devisa bertambah, eksploitasi sumber daya alam, dan 

bagaimana mekanisme memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Tetapi tidak 

pernah lagi berpikir untuk bagaimana membumikan Pancasila dihati anak bangsa, 
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sehingga anak bangsa bisa tumbuh sebagai pemegang tongkat estafet seorang 

Pancasilais. Perhatian bangsa Indonesia tersita oleh persoalan-persoalan teknis 

yang sejatinya bisa diselesaikan secara mudah asal bangsa Indonesia mempunyai 

pendirian. Pancasila kini hanya dijadikan sebagai bacaan wajib dalam setiap 

upacara, bacaan dan hafalan wajib dalam setiap jenjang pendidikan, tetapi tidak 

pernah mewajibkan menerapkan nilai-nilainya. 

Generasi bangsa telah mulai melupakan urgensi Pancasila dan lebih 

tertarik dengan kehidupan gaya barat yang hedonis dan individualistik, tidak  

memikirkan jiwa keadilan sosial dan kesejahteraan sosial yang menjadi salah satu 

nilai Pancasila. Korupsi, kolusi, dan nepotisme kini telah menjadi kebisaaan. 

Banyak hal-hal yang dulunya tabu kini telah menjadi suatu hal yang bisaa, karena 

tidak lagi mau mengkaji dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. 

Eksistensi Pancasila sebagai Pandangan Hidup yang bernilai filosofis dan 

sosiologis kini menjadi hal perlu untuk menjadi kajian generasi bangsa. 

Penumbuhan kembali Pancasila agar tetap menjadi kajian generasi muda, 

khususnya Mahasiswa yaitu salah satunya dapat dimulai dari pendidikan yang ada 

di Indonesia, misalnya dari pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah 

Atas atau bahkan hingga ke Perguruan Tinggi. Hal ini dikarenakan, Pancasila 

memiliki kaitan erat dengan pendidikan pada umumnya, dan secara khusus pada 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Karena Pancasila terintegrasi dengan PKn, 

maka sebaiknya mata pelajaran tersebut dikemas dengan semenarik mungkin, agar 

generasi penerus bangsa khususnya Mahasiswa, dapat belajar secara santai tetapi 

faham terhadap materi yang disampaikan. Salah satu cara yaitu, merubah metode 
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pembelajaran yang cenderung monoton. Pada konteks pembangunan visi 

kenegaraan dan kebangsaan Indonesia yang dilakukan melalui Pendidikan 

Kewarganegaraan, Pancasila umumnya dinyatakan sebagai tujuan akhir 

terwujudnya konsepsi kewarganegaraan Indonesia yang ideal. Seperti yang 

dinyatakan oleh Narmoatmojo (2009:3) bahwa, Pendidikan Kewarganegaraan 

merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara 

yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk 

menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, penumbuhan 

kembali Pancasila sebagai Pandangan Hidup dan Ideologi Negara yang 

tersemayam dalam jiwa manusia Indonesia adalah hal yang mendesak dan 

persoalan utama bangsa Indonesia. Jika tidak ingin Pancasila hanya bernilai 

semantik belaka, dan hanya menjadi slogan-slogan di setiap upacara. Sehingga 

pada akhirnya, Pancasila hanya akan menjadi bangsa yang pengekor bukan 

pelopor di tengah globalisasi yang terus mewarnai dunia.  

Mahasiswa adalah salah satu elemen generasi muda, meskipun untuk 

sekarang ini tidak lagi sebagai elit yang amat eksklusif dibanding pada masa 

kebangkitan nasional dahulu. Akan tetapi kelompok ini, masih tetap memiliki 

posisi strategis dan prospektif. Paling tidak ada dua faktor yang dimiliki 

Mahasiswa untuk bisa memainkan peranan di dalam menyongsong masa depan. 

Pertama, Mahasiswa adalah aset masa depan bangsa, karena Mahasiswalah yang 

paling mempunyai peluang untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal 

ini disebabkan karena, kedua-duanya menjadi alat penyelesai utama bagi 
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tantangan kehidupan berbangsa masa kini dan di masa yang akan datang. Kedua, 

Mahasiswa adalah kelompok strategis yang memiliki peluang untuk 

mengembangkan idealismenya. Hanya dengan idealisme yang berkembang pada 

diri Mahasiswa,  jiwa dan semangat nasionalisme itu bisa tumbuh dengan subur. 

Hal ini dikarenakan, faham kebangsaan pada hakikatnya adalah faham yang 

menyadarkan kepada upaya untuk membangun solidaritas bersama, memikirkan 

dan memenuhi kebutuhan bersama serta rela mengorbankan kepentingan sendiri. 

Berdasarkan data sebuah hasil penelitian yang berjudul Urgensi 

Pemahaman Pancasila bagi Generasi Muda Indonesia, yang diselenggarakan oleh 

tim Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada Jogjakarta pada tahun 2006 

mengetengahkan fakta bahwa 24 Persen Pemuda tidak tahu Pancasila. Penelitian 

ini diselenggarakan dengan jumlah 390 responden dari 13 propinsi masing-masing 

30 pemuda, berumur antara 17-35 tahun difokuskan pada pertanyaan tentang 

persepsi pemuda atas pengamalan Pancasila sebagai (1) pandangan hidup dan    

(2) dasar negara. Atas pertanyaan tersebut, diperoleh sejumlah angka antara lain 

24% untuk fokus yang pertama, dan 22% untuk fokus yang kedua dari para 

responden.  

Selain hasil penelitian di atas, mengutip survei tentang Pemahaman 

Pancasila Pemuda Indonesia yang dilakukan aktivis gerakan nasionalis pada tahun 

2006, sebanyak 80 persen Mahasiswa memilih syariah sebagai Pandangan Hidup 

berbangsa dan bernegara. Sebanyak 15,5 persen responden memilih aliran 

sosialisme dengan berbagai varian sebagai acuan hidup. ”Hanya 4,5 persen 

responden yang masih memandang Pancasila tetap layak sebagai Pandangan 
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Hidup berbangsa dan bernegara. Penelitian itu dilakukan di Universitas Indonesia, 

Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan 

Universitas Brawijaya. Perguruan-perguruan tinggi tersebut selama ini dikenal 

sebagai basis gerakan politik di Indonesia (Maulana, 2009:1). 

Berdasarkan hasil survei tersebut menunjukkan kondisi riil di Perguruan 

Tinggi Negeri maupun masyarakat pada umumnya (pemuda) di seluruh Indonesia 

bahwa semakin rendahnya pemahaman Pancasila sebagai Pandangan Hidup dan 

dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di kalangan generasi penerus. 

Banyak Mahasiswa yang lupa dengan substansi harfiah Pancasila, apalagi 

memahami Pancasila secara maknawi. Kondisi di atas terjadi disebabkan oleh 

berbagai faktor diantaranya adalah faktor historis Pancasila sendiri yang pernah 

digunakan sebagai alat kekuasaan oleh rezim baru. Doktrin Pancasila diajarkan 

bukan sebagai bagian dari pendidikan kesadaran falsafah hidup melainkan sebagai 

alat rekayasa sosial politik guna melanggengkan status quo. Akibatnya, sampai 

saat ini mungkin masih ada orang yang berpikiran bahwa Pancasila adalah bagian 

dari orde baru yang kental dengan nuansa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 

sehingga dianggap sudah tidak relevan lagi. 

 Penyebab lain dari kondisi di atas disebabkan oleh faktor perkembangan 

zaman melalui globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, sehingga mengikis kesadaran pemuda dan pemudi Indonesia khususnya 

Mahasiswa dalam memahami identitas kebangsaannya. Pandangan Hidup maupun 

identitas kebangsaan dunia luar yang bebas masuk melalui globalisasi informasi 

menggeser perhatian dan antusiasme Mahasiswa terhadap identitas bangsa 
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Indonesia. Disamping itu, selama ini diketahui pendidikan Pancasila yang 

ditanamkan kepada peserta didik tidak berbasis kepada kesadaran dan kebutuhan, 

sehingga seolah-olah karena paksaan. Seperti halnya ketika dulu harus 

menghafalkan butir-butir pasal Pancasila ketika Sekolah Dasar tanpa memahami 

tujuan apa dari kegiatan menghafal tersebut. Padahal sejatinya ketika merujuk 

pada pendapat Paolo Freire, pendidikan seharusnya mampu memberikan 

pembebasan menuju kesadaran sejati dengan kata lain humanisasi manusia bukan 

dehumanisasi manusia. 

Berkenaan dengan persepsi Mahasiswa di era globalisasi penulis 

mengamati bahwa kondisi pemahaman Mahasiswa yang begitu memprihatinkan 

terhadap Pancasila. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk mengangkat judul 

tentang Persepsi Mahasiswa terhadap Urgensi Eksistensi Pancasila di Era 

Globalisasi. Selain berdasarkan beberapa survei di atas, fenomena ini juga sangat 

menarik untuk diteliti, karena ternyata Mahasiswa yang merupakan generasi 

penerus bangsa kurang begitu faham tentang Pancasila. Hal ini tejadi karena 

masih ada yang berpikiran bahwa, Pancasila merupakan bagian dari orde baru 

yang kental dengan nuansa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga 

dianggap sudah tidak relevan lagi. Selain fenomena tersebut, hal ini disebabkan 

oleh perkembangan zaman yang ditandai dengan pesatnya ilmu tekhnologi di era 

globalisasi seperti sekarang ini, serta adanya kekurangan dalam dunia Pendidikan 

yaitu berkenaan dengan metode yang digunakan dalam mata pelajaran PKn 

cenderung monoton. 
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Sungguh ironis bahkan tragedi moral bila ternyata Mahasiswa sebagai 

salah satu generasi penerus bangsa menerapkan dan membudayakan sistem nilai 

import, yang sama sekali bukan sistem nilai dalam Pandangan Hidup berbangsa 

dan bernegara. Bila kondisi demikian terus berlanjut, maka bangsa Indonesia akan 

kehilangan jati diri dan integritas nasional dan integritas kenegaraannya. 

Sesungguhnya, bangsa dan negara demikian adalah bangsa dan negara terjajah 

dalam makna filosofis-ideologi dan kultural. Seperti yang dinyatakan oleh 

Sutiyoso bahwa nilai Pancasila yang digali para pendiri bangsa masih sangat 

relevan dengan kondisi kekinian, sikap alergi sebagian anak bangsa dengan 

Pancasila dapat menjadi pemicu disintegrasi bangsa (Harahap:2008). Dengan 

demikian, apabila bangsa Indonesia terutama para penyelenggara negara 

memahami Pancasila sebagaimana yang diuraikan di atas, maka orang-orang 

muda dan Mahasiswa Indonesia itu tidak akan seskeptis seperti yang diungkapkan 

oleh hasil riset di atas.  

1.2  Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Persepsi Mahasiswa terhadap urgensi eksistensi Pancasila sebagai Ideologi 

Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia di era globalisasi. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Mahasiswa terhadap urgensi 

eksistensi Pancasila. 

3. Hambatan yang dihadapi untuk menjaga eksistensi Pancasila di era globalisasi. 

4. Solusi untuk mengatasi kendala yang muncul dalam menjaga eksistensi 
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Pancasila di era globalisasi. 

 

1.3 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, terkait dengan persepsi Mahasiswa 

terhadap urgensi Pancasila bagi eksistensi Pancasila di era globalisasi, maka 

masalah yang timbul dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi Mahasiswa terhadap urgensi eksistensi Pancasila sebagai 

Ideologi Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia di era globalisasi? 

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi persepsi Mahasiswa terhadap 

urgensi eksistensi Pancasila? 

3. Apa hambatan yang dihadapi untuk menjaga eksistensi Pancasila di era 

globalisasi? 

4. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang muncul dalam menjaga 

eksistensi Pancasila di era globalisasi? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, berdasarkan 

permasalahan di atas diantaranya: 

1. Untuk mengetahui persepsi Mahasiswa terhadap urgensi eksistensi Pancasila 

sebagai Ideologi Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia di era 

globalisasi. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Mahasiswa 

terhadap urgensi eksistensi Pancasila. 
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3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam menjaga eksistensi 

Pancasila di era globalisasi. 

4. Untuk mengetahui solusi mengatasi kendala yang muncul dalam menjaga 

eksistensi Pancasila di era globalisasi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk 

memperkaya perbendaharaan pengetahuan dan teori tentang urgensi eksistensi 

Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Pandangan Hidup Indonesia, yang 

nantinya akan sangat berguna dalam menambah wacana dalam dunia pendidikan. 

Penelitian ini juga berkaitan dengan materi yang terdapat di dalam Pendidikan 

Kewarganegaraan seperti Pendidikan Budi Pekerti, Filsafat Pancasila, Ilmu 

Kewarganegaraan dan lain sebagainya. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh 

masyarakat Indonesia diantaranya sebagai berikut: 

1. Penulis, yaitu sebagai penerapan ilmu yang telah dipelajari guna 

mengembangkan dan memahami wawasan yang dimiliki, khususnya pada 

bidang pendidikan, dan sebagai salah satu syarat penyusunan skripsi untuk 

memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan. 

2. Mahasiswa, yaitu dalam rangka memperkaya pemikiran dan wawasan 

Mahasiswa, agar lebih memahami tentang urgensi eksistensi Pancasila yang 

dijadikan sebagai Pandangan Hidup bangsa Indonesia, masih sangat 

dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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3. Perguruan Tinggi (PT), sebagai referensi tambahan bagi FKIP umumnya dan 

Civic Hukum (PKn) khususnya. Sekaligus untuk memperkaya berbagai 

kepustakaan dalam bidang kajian Pancasila sebagai Dasar Negara. 

4. Bagi Pemerintah, kegiatan dan hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan 

akan dapat memberikan input sebagai bahan masukan mengenai pemahaman 

Mahasiswa terhadap Pancasila, yang ternyata pada era globalisasi ini banyak 

generasi muda khususnya Mahasiswa yang kurang faham terhadap Pancasila 

sebagai Ideologi Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Dengan 

adanya fenomena seperti ini, penulis berharap agar Pemerintah atau Lembaga 

Pendidikan yang terkait, dapat segera mengambil kebijakan yang tepat untuk 

menangani hal tersebut. Salah satunya yaitu, dengan cara mangadakan 

kembali Pendidikan Pancasila pada setiap lembaga-lembaga pendidikan yaitu 

dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah 

Menengah Atas (SMA) hingga pada Perguruan Tinggi (PT), tanpa harus 

diintegrasikan dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

5. Masyarakat, yaitu untuk pengembangan pengetahuan tentang pentingnya 

Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. 

Dengan wawasan demikian, diharapkan generasi muda sebagai kader bangsa 

akan mampu menegakkan dan mengembangkan tatanan sosial politik 

berdasarkan moral dan Budaya Pancasila. 

6. Peneliti, yaitu sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan persepsi Mahasiswa terhadap urgensi 

eksistensi Pancasila di era globalisasi. 
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Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

seluruh masyarakat, khususnya Mahasiswa sebagai generasi yang akan 

melanjutkan jalannya sistem Pemerintahan Indonesia di masa yang akan datang. 

Selain itu dalam penelitian ini, juga memberikan solusi untuk mengatasi kendala 

yang muncul dalam menjaga eksistensi Pancasila sebagai Ideologi Negara dan 

Pandangan Hidup Bangsa Indonesia di era globalisasi. 

 

1.6 Batasan Kajian Penelitian 

Adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini, dimaksudkan agar 

tidak terjadi persepsi yang menyimpang terhadap fungsi pokok Pancasila sebagai 

Ideologi Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Maka penulis 

membatasi ruang lingkup penelitian ini, yaitu tentang persepsi Mahasiswa 

terhadap urgensi eksistensi Pancasila di era globalisasi. Sedangkan Mahasiswa 

yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang angkatan 2007/2008, dengan alasan karena penulis menganggap bahwa 

angkatan tersebut lebih mempunyai pengalaman yang banyak dikarenakan sudah 

lebih lama duduk di bangku kuliah. 

Mahasiswa tersebut berasal dari Jurusan Matematika, Bahasa Inggris, 

Bahasa Indonesia, Civic Hukum, Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), 

Biologi, dan Hukum. Alasan penulis mengambil kedua fakultas ini disebabkan 

karena, Jurusan Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Biologi, Civic 

Hukum dan PGSD Mahasiswanya sebagai calon Guru, yang nantinya akan 

mengajar peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Tugas guru tidak hanya 
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mengajar, menjelaskan dan memberikan tugas atau pekerjaan rumah (PR), tetapi 

juga mendidik peserta didik agar menjadi manusia yang bermoral baik dan 

berguna untuk bangsa dan negaranya. Peserta didik yang berbakat berawal dari 

guru yang pintar, cerdas, serta berbudi pekerti yang baik. Tugas mendidik peserta 

didik sebagai generasi penerus bangsa bukan hanya tugas dari guru PKn, akan 

tetapi tugas semua guru di Indonesia dan setiap elemen kehidupan. Maka dari itu, 

seorang guru sebaiknya dapat menjadi contoh dan tauladan yang baik pada 

muridnya.  

Seperti halnya semboyan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, 

yakni ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. 

Artinya, guru di depan harus dapat menjadi teladan, di tengah harus 

memperteguh, dan di belakang harus mampu mendorong. Salah satunya dengan 

cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan 

memberikan contoh yang baik agar diikuti sekaligus dapat menjadi inspirasi bagi 

muridnya kelak. Sedangkan Fakultas Hukum dikarenakan Mahasiswanya sering 

berkecimpung dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang 

tentunya akan ada kaitannya juga dengan Pancasila sebagai Ideologi Negara dan 

Pandangan Hidup Bangsa. Selain itu dikarenakan Mahasiswa Hukum ini 

merupakan Mahasiswa yang mempunyai vocal yang bagus dalam artian 

cenderung berorasi berkenaan dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang 

sering tidak mencerminkan terhadap Pancasila. 
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1.7 Penegasan Istilah 

Berkenaan dengan penelitian tentang Persepsi Mahasiswa terhadap 

urgensi eksistensi Pancasila di era globalisasi, maka penegasan istilah dalam hal 

ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam menginterpretasikan 

istilah-istilah yang beragam dalam judul skripsi ini, maka perlu diberikan batasan 

pengertian sebagai berikut: 

1. Persepsi adalah sebagai suatu proses diterimanya rangsang (obyek kualitas, 

hubungan antar gejala maupun peristiwa) sampai rangsangan itu disadari dan 

dimengerti (Walgito, 1994:53). 

2. Mahasiswa adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di Perguruan 

Tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri Mahasiswa terbangun oleh 

citra diri sebagai insan religius, insan dinamis, insan sosial, dan insan mandiri 

(Wikipedia Bahasa Indonesia, 2011:3). 

3. Urgensi adalah hal-hal yang penting (KBBI:1110). 

4. Eksistensi adalah keberadaan (Salin dan Yenny, 1991:380). 

5. Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti sendi, 

atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik.  Dengan 

demikian, Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman  atau  aturan 

tentang tingkah laku yang penting dan baik (Muhammad Yamin dalam 

Viklund, 2010:1).  

6. Era Globalisasi adalah hasil perubahan (evolusi) dari hubungan masyarakat 

yang membawa kesadaran baru tentang hubungan atau interaksi antarumat 

manusia (Soyomukti, 2008:42). 


