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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Jika mendengar kata “Globalisasi”, maka di dalam pemikiran mengatakan 

bahwa globaisasi merupakan kata yang sangat mengerikan dengan makna yang 

kabur, pertama kali dipakai pada tahun 1960-an, dan menjadi mode yang makin 

popular pada tahun 1990-an.  Dimana mana orang mengatakan bahwa sekarang 

hidup dalam zaman dengan kehidupan sosial yang sebagian besar ditentukan oleh 

proses global, dalam zaman dimana garis-garis batas budaya nasional, ekonomi 

nasional dan wilayah nasional semakin kabur. 

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang memiliki identitas nasional yaitu 

Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia, Pancasila sebagai 

ideologi bangsa, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, beragam budaya 

nasional, lagu kebangsaan Indonesia Raya, 17 agustus 1945 sebagai hari lahirnya 

Negara Indonesia, lambang Negara yakni Burung garuda, yang semuanya tidak 

dapat dipisahkan dari jati diri Negara Indonesia. Identitas nasional harus 

diperjuangkan dan dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Menjunjung tinggi tanah 

air Indonesia adalah kewajiban rakyat Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada 

bangsa dan sebagai perwujudan sikap nasionalisme Indonesia aagar terhindaar dari 

dampakglobalisasi.  

Menurut Amin (2014:2), dampak buruk globalisasi yang membawa kebudayaan 

baru menjadikan komposisi kebudayaan masyarakat Indonesia menjadi lebih 

kompleks atau rumit. Karena kebanyakan kebudayaan baru yang datang dan 
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diterima begitu saja, menyebabkan terjadinya penyimpangan kebudayaan di 

masyarakat. Belum lagi masalah klasik yang sepele namun berdampak serius 

seperti perbedaan suku, agama, ras daan antar golongan yang semaakin memecah 

belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.  

Melihat kondisi tersebut, pendidikan wawasan kebangsaan harus dimiliki oleh 

seluruh rakyat Indonesia khususnya para generasi muda penerus bangsa. Seperti 

yang dinyatakan oleh Amin (2014:2) membangun anak-anak bangsa Indonesiadan 

kepribadian bangsa diperlukan satu usaha, salah satunya yaitu melalui pendidikan 

secara nasional. Tujuan yang hendak dicapai melalui pendidikan secara nasional 

antara lain bahwa pendidikan nasional harus mampu menumbuhkan dan 

memperdalam rasa cinta tanah air dengan kemajemukan dan keberagaman yang ada 

di Indonesia, mempertebal semangat kebangsaan, dan rasa kesatuan dan persatuan 

berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan juga diharapkan dapat menjadi 

wahana untuk melakukan pembentukan wawasan dan karakter bangsa, dan 

memperkuat komitmen kebangsaan menuju kehidupan berkualitas dan bermartabat.  

Sejauh ini upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah membangun 

Wawasan Kebangsaan melalui jalur pendidikan dengan diberikannya Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) sebagai mata pelajaran pembentuk karakter. Dalam 

Undang–Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa Pendidikan nasional adalah pendidikan 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia 

dan tanggap terhadap perubahan zaman. Dalam pasal 37 dikatakan bahwa : 

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah salah satunya wajib memuat PKn. 
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Menurut Agung (2014), Tujuan Pendidikan PKn ialah mendidik warga Negara yang 

baik, yakni: (1) peka terhadap informasi baru yang dijadikan pengetahuan dalam 

kehidupannya; (2) warga negara yang berketerampilan; (a) peka dalam menyerap 

informasi; (b) mengorganisasi dan menggunakan informasi; (c) membina pola 

hubungan interpersonal dan partisipasi sosial; (3) warga negara yang memiliki 

komitmen terhadap nilai nilai demokrasi, yang disyaratkan dalam membangun satu 

tatanan masyarakat yang demokratis dan beradap.   

Melihat keadaan yang terjadi di Indonesia saat ini, kurangnya pemahaman 

masyarakat dan generasi muda terhadap pentingnya pendidikan wawasan 

kebangsaan dan cinta tanah air menjadi masalah yang dianggap penting untuk 

dibahas dalam penelitian ini,di SMA Muhammadiyah 1 Malang ini peneliti 

menemukan banyak sekali prilaku dari para siswanya yang sangat mengikuti 

kebudayaan masa kini baik itu dari cara berbicara atau cara berpakaiannya, ada 

beberapa siswa yang peneliti temukan mem-bully temannya yang berbeda suku 

dengannya sehingga temannya tersebut dijahui dan tidak diajak berteman. Kejadian 

diatas hanyalah sebagian kecil contoh yang peneliti perhatikan di SMA 1 

Muhammadiyah Malang tersebut.Menurut Diana (2015: 4) masa depan bangsa 

Indonesia sangatlah ditentukan oleh generasi muda terdidik ini. Siswa seharusnya 

menjadi generasi yang banyak mendapatkan berbagai pengetahuan teoritik maupun 

praktis di sekolah tentang tema-tema pembangunan bangsa sesuai pada 

kompetensinya masing-masing. Sebagai generasi masa depan, kiranya penting pula 

mempersiapkan siswa dengan berbagai pola pendidikan yang mampu menanamkan 

pendidikan wawasan kebangsaan. Agar tercapainya pendidikan wawasan 

kebangsaan tersebut bidang studi yang sangat memegang peran penting untuk 
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pencapaian tersebut adalah mata pelajaran PKn yang telah diajarkan disemua 

jenjang pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan 

tinggi, baik pendidikan negeri maupun swasta. Oleh karena itu guru yang 

memegang mata pelajaran PKn lah yang menjadi sorotan utama keberhasilan 

penanaman pendidikan wawasan kebangsaan kepada para siswanya. Oleh karena 

itu berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi permasalahan di atas, 

maka peneliti dalam penelitian ini tertarik untuk mengambil judul “Peranan Guru 

PKn Dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air (Wangsa 

Cita) di Era Globalisasi Pada  Siswa SMA Muhammadiyah 1 Malang” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah kondisi wangsa cita siswa di SMA 1 Muhammadiyah 

Malang di era globalisasi ini?  

2. Bagaimanakah peranan guru PKn dalam meningkatkan pendidikan 

wangsa cita pada siswa di SMA 1 Muhammadiyah Malang dalam 

menghadapi tantangan globalisasi?  

3. Apakah faktor pendukung dan penghambat peran guru PKn dalam 

peningkatan wangsa cita siswa di SMA Muhammadiyah 1 Malang? 

4. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada wangsa 

cita siswa di SMA Muhammadiyah 1 Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kondisi wangsa cita siswa di SMA 

1 Muhammadiyah Malang di era globalisasi ini.  

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan guru PKn dalam 

Meningkatkan pendidikan wangsa cita pada siswa di SMA 1 

Muhammadiyah Malang dalam menghadapi tantangan globalisasi.  

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor 

pendukung dan penghambat peran guru dalam peningkatan wangsa cita di 

SMA Muhammadiyah 1 Malang. 

4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan solusi yang dapat diberikan untuk 

mengatasi hambatan yang terjadi pada wangsa cita siswa SMA 

Muhammadiyah 1 Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya :  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam 

pelaksanaan penelitian atau penulisan di bidang Pendidikan 

Kewarganegaraan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi  Peneliti  

Hasil penelitian pembelajaran dapat memberikan nuansa pengetahuan 

baru terhadap proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

Penelitian dan penulisan ini diharapkandapat menjadi pembelajaran untuk 

lebih baik selanjutnya dalam belajar, menjadi pengalaman kuliah dan 

menambah wawasan untuk meningkatkan wangsa cita dibidang pendidikan 

khususnya.  

b. Bagi Sekolah  

Dapat melaksanakan segala kebijakan supaya lebih mengarah pada 

pembinaan sikap dan prilaku terutama dalam implementasi wangsa cita ini 

sehingga siswa dapat menjadi generasi muda yang nantinya dapat membawa 

perbaikan dalam peradaban bangsa Indonesia.  

c. Bagi Instansi Terkait 

Pendidikan wawasan kebangsaan diharapkan dapat diimplementasikan 

oleh pribadi / individu, lembaga swasta dan diwujudkan oleh institusi 

pendidikan sehingga cita-cita menghadirkan sistem pendidikan nasional 

yang dapat menumbuhkan wangsa cita pada generasi penerus bangsa 

tumbuh.  
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1.5 Batasan Penelitan 

Untuk menghindari salah presepsi atau cakupan masalah yang melebar dalam 

penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan masalah. Batasan masalah pada 

penelitian ini adalah penelitian ini hanya dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 

Malang, adapun yang menjadi sumber data terkait dengan penelitian ini meneliti 

tentang bagaimana peranan guru PKn khususnya dalam meningkatkan pendidikan 

wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di era globalisasi pada siswa  di SMA 

Muhammadiya 1 Malang  

1.6 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dari penafsiran yang keliru dalam 

memahami penelitian berjudul “Peranan Guru Pkn Dalam Meningkatkan Wawasan 

Kebangsaan dan Cinta Tanah Air (Wangsa Cita) di Era Globalisasi Pada  Siswa 

SMA Muhammadiyah 1 Malang”, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang 

berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :  

a.  Peran Guru PKn 

Peranan guru adalah sebagai pengajar, pembimbing, pemimpin, dan harus bisa 

menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya.Menurut Malik Fajar (dalam 

Agung,:2014:93) PKn memiliki peranan yang amat penting sebagai wahana untuk 

mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warga negara yang demokratis 

dan bertanggung jawab. Oleh karena itu agar tujuan tersebut dapat tercapai, PKn 

perlu segera dikembangkan dan dituangkan dalam bentuk standar nasional, standar 

materi serta model-model pembelajaran yang efektif. Dalam kaitannya dengan 

keseluruhan itu, guru PKn sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran 
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dituntut untuk menguasai kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan 

proses pembelajaran PKn.Guru PKn adalah faktor penentu keberhasilan proses 

pembelajaran perilaku yang baik, sehingga baik atau buruknya murid selalu 

dihubungkan dengan kiprah para guru PKn. Oleh karena itu usaha usaha yang 

dilakukan dalam meningkatkan mutu guru PKn adalah lebih meningkatkan kualitas 

dalam mendidik murid-muridnya.  

Selain itu, guru PKn juga perperan untuk mendidik siswa menjadi lebih baik, 

yakni: (1) menanamkan nilai cinta tanah air dan wawasan kebangsaan kepada siswa 

yang disyaratkan dalam kurikulum pendidikan 2013 yaitu siswa yang berkarakter, 

(2) membimbing dan membina siswa dalam pola hubungan interpersonal dan 

partisipasi sosial, (3) memberikan informasi-informasi baru yang dijadikan sebagai 

ilmu pengetahuan agas siswa lebih terampil dan peka dalam menyerap informasi-

informasi yang ada.  

b. Wawasan Kebangsaan  

Menurut Agung (2014:18), secara sederhana wawasan kebangsaan mengacu 

pada pengertian pengenalan, pemahaman, kesadaran, dan sikap terhadap pilar 

kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjadikannya sebagai orientasi dan 

perwujutan nilai dan tingkah laku sehari-hari. Aspek tersebut menjadi kepribadian 

dan jati diri bangsa dan negara Indonesia, yang terdiri dari 4 (empat) pilar, yakni: 

Pancasial, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  
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c. Cinta Tanah Air  

Menurut penelitian Lupitasari (2014). 

Banyak dikalangan para anak-anak, remaja, dewasa dan mahasiswa, hanya 
beberapa yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, sebagian 
besar dari mereka sudah tidak memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah 
air, mereka seperti tak punya arah, mereka lebih mencintai negara lain 
dibandingkan negaranya sendiri. Jika diibaratkan seorang muslim ada dua 
cara yang dilakukan untuk mengetahui apakah dia memiliki rasa 
kebangsaan dan cinta tanah air, yaitu: hablu milallah dan hablu minannas. 
Hablu minallah berkaitan dengan tauhid, tauhid itu berkaitan dengan iman 
dan takwa sedangkan iman dan takwa pasti berhubungan dengan kejiwaan 
seseorang, begitu pula dengan kebangsaan dia berkaitan dengan kejiwaan, 
mereka pasti memegang dada mereka, karena mereka merasa bangga akan 
bangsa mereka.  

Rasa cinta tanah air harus dipupuk dan ditanam agar tetap terus berkembang. 

Cirri-ciri rasa cinta tanah air yang telah hilang yaitu: 1) meningkatnya perilaku dan 

merusak  dikalangan remaja dan pelajar. 2) penggunaan kata atau bahasa yang 

cenderung memburuk (seperti ejakan, makian, celaan). 3) pengaruh teman jauh 

lebih kuat dari pada orang tua dan guru. 4) meningkatnya perilaku penyalahgunaan 

sex, merokok dan obat-obatan terlarang dikalangan remaja. 5) merosotnya perilaku 

moral dan meningkatnya egoism. 6) menurunkan rasa bangsa dan cinta tanah air. 

7) rendahnya rasa hormat pada orang lain. 8)meningkatnya perilaku merusak 

kepentingan publik. 9) ketidakjujuran terjadi dimana-mana. 10) berkembangnya 

rasa saling curiga, membenci dan memusuhidiantara sesame warga negara.  

d. Globalisasi 

Menurut Hirst (2001: 3)  asal katanya, kata "globalisasi" diambil dari kata global, 

yang maknanya ialah universal. Achmad Suparman menyatakan Globalisasi adalah 

suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap 

individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki 
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definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (workingdefinition), sehingga 

bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai 

suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa 

seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu 

tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-

batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. 
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