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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Fokus Penelitian, Penegasan Istilah. 

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini bangsa Indonesia telah dipengarui oleh 

budaya-budaya dari luar yang kemudian memberikan dampak buruk 

terhadap bangsa Indonesia. Kepintaran generasi muda dalam mengolah 

teknologi tidak diimbangi dengan mental yang bermoral. Pada akhirnya 

negaralah yang akan menanggung akibatnya. Anak-anak sampai orang 

dewasa seakan terbiasa bahkan hafal dengan berita-berita terbaru yang 

disajikan didunia maya tersebut, tapi keadaan ini bertolak belakang dengan 

pengetahuan terhadap Pancasila sebagai landasan dalam bertindak yang 

seakan asing bahkan tidak mengenalnya. 

Menurut Amin Maswardi Muhammad (2015:107) Globalisasi 

sudah melanda di seluruh dunia, dengan bantuan kemajuan teknologi 

informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi menjadi dunia 

semakin sempit. Di samping kemajuan yang pesat itu, tidak dipungkiri lagi 

ada begitu banyak tantangan yang dihadapi negara, dengan adanya 

pergeseran nilai-nilai budaya asli bangsa karena arus globalisasi yang kian 

deras sehingga kadang tidak terkendali. 

Menurut HAR Tilaar (2007:37) Identitas atau jati diri  merujuk 

pada suatu gambaran atau citra sebuah bangsa. Misalnya, dikatakan salah 
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satu citra bangsa Indonesia yang dikatakan identitas bangsa adalah dikenal 

sebagai bangsa yang ramah tamah dan sopan. Citra diri sebagai identitas 

itu menuntut kerja keras untuk mempertahankan dan membinanya dari 

waktu ke waktu.  Jati diri didasarkan pada kesadaran tentang esensi 

keberadaan sebagai manusia, baik sebagai mahkluk individu, makhluk 

sosial, maupun makhluk Tuhan. Jati diri adalah potensi manusia yang bila 

sudah memancar dan bertumbuh kembang akan mewujud dalam rupa 

karakter dan akan melandasi sikap, pemikiran, dan perilaku. 

Identitas bangsa Indonesa yang positif dapat dikembangkan dan 

dimantapkan melalui pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan yang 

berkaitan dengan pengembangan jati diri bangsa sekarang ini mulai 

mendapat perhatian. Hal ini sebagaimana terungkap pada rumusan fungsi 

pendidikan nasional Indonesia, yaitu mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa ( pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 

2003). Watak dan peradaban bangsa mengendalikan adanya sebuah jati 

diri atau identitas sebagai bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa ( Iriany,Ieke Sartika dalam jurnal 

Pendidikan Universitas Garut,2014:54). 

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan telah mengalami 

degradasi yang cukup mengkhawatirkan dan nilai-nilai kearifan lokal 

telah tergerus oleh arus globalisasi. Kondisi seperti ini berakibat 

menipisnya tatakrama, etika dan kreativitas anak bangsa. Dunia 

pendidikan dianggap tidak mampu melahirkan lulusan yang berkualitas, 
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yakni manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana yang di amanatkan 

dalam Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional. Merosotnya nilai-

nilai moralitas dalam tata kehidupan kolektif sebagai bangsa juga 

disebabkan karena merosotnya tentang pemahaman nilai-nilai luhur 

Pancasila ( Sumardjoko,Bambang dalam jurnal Varidikasi,2013:110).  

Pada kenyataannya fenomena di sekolah yang terjadi ketika 

peneliti berada dilapangan yaitu pada saat peneliti melakukan program 

magang III  yang dilaksanakan selama 4 minggu di SMP Negeri 8 Malang. 

Peneliti melakukan observasi dan menemukan  peristiwa terkait dengan 

jati diri bangsa yang sangat pudar sekali yang di miliki peserta didik. 

Fenomena yang terjadi yaitu peserta didik berperilaku dan berucap kurang 

sopan ketika berada di dalam kelas khususnya kepada guru yang sedang 

magang, tidak dipungkiri bangsa Indonesia terkenal dengan masyarakat 

yang ramah tamah dan sopan. Tetapi pada kenyataanya generasi penerus 

bangsa pada saat ini telah mengalami  krisis moralitas yang berakibat 

memudarnya pemahaman tentang jati diri bangsa Indonesia yang 

sesungguhnya. 

 Fenomena lain yaitu kurang disiplin terhadap waktu dan tidak 

mengindahkan peraturan yang berlaku disekolah, contohnya yaitu larangan 

membawa handphone ketika berada dilingkungan sekolah tapi  pada 

kenyataanya masih banyak peserta didik yang membawa handphone 

dilingkungan sekolah dengan cara menitipkan handphone kepada salah-

satu penjual kantin yang berada di sekolah, perilaku demikian dapat 

dikatakan bahwa peserta didik sangat dipengaruhi oleh perkembangan 
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zaman dan teknologi yaitu tidak bisa hidup tanpa menggunakan 

handphone meskipun pihak sekolah melarangnya. 

Sungguh miris sekali kejadian seperti ini yang menandakan bahwa 

moral generasi bangsa pada saat ini mulai merosot. Selain itu, 

permasalahan yang terjadi yaitu saling mencontek ketika ujian meskipun 

tidak semuanya, hal ini mencerminkan bahwa peserta didik kurang 

percaya diri terhadap kemampuan yang dimilikinya. 

Mengingat sangat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, maka 

generasi muda harus meneruskan perjuangan serta memelihara, 

melestarikan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupan sehari-hari agar tujuan  Pancasila dapat terpenuhi, sehingga 

akan menjadi ketahanan jati diri bangsa Indonesia. Akan tetapi nilai-nilai 

luhur itu sangat pudar, terkikis oleh perilaku yang hanya mementingkan 

aspek ekonomi dan gaya hidup globalisasi yang buruk. 

Bercermin dari permasalahan tersebut, peneliti sangat perlu 

mengadakan penelitian untuk menjawab permasalahan di sekolah 

berkenaan dengan penanaman jati diri bangsa, maka sebab itu diadakanlah 

penelitian ini dengan judul “ Peranan dan Strategi Guru PPKn dalam 

Penanaman Jati Diri Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila di 

SMP Negeri 8 Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1 Bagaimana peranan guru PPKn dalam penanaman jati diri bangsa 

berdasarkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik di SMP Negeri 8 

Malang? 

2 Bagaimana strategi guru PPKn dalam penanaman jati diri bangsa 

berdasarkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik di SMP Negeri 8 

Malang? 

3 Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penanaman jati diri bangsa 

berdasarkan nilai-nila Pancasila kepada peserta didik di SMP Negeri 8 

Malang? 

4 Bagaimana solusi yang diambil guru PPKn untuk  mengatasi  hambatan 

yang muncul dalam penanaman jati diri bangsa kepada peserta didik di 

SMP Negeri 8 Malang? 

C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1 Mengetahui dan mendeskripsikan peranan guru PPKn dalam penanaman 

jati diri bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa di SMP 

Negeri 8 Malang. 

2 Mengetahui dan mendeskripsikan strategi guru PPKn dalam penanaman 

jati diri bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa di SMP 

Negeri 8 Malang. 
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3 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan 

penghambat dalam penanaman jati diri berdasarkan nilai-nilai Pancasila 

kepada siswa di SMP Negeri 8 Malang 

4 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan solusi yang diambil dalam 

mengatasi hambatan yang muncul dalam penanaman jati diri bangsa 

berdasarkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa di SMP Negeri 8 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian terhadap masalah ini diharapkan 

nantinya dapat memberikan hasil manfaat antara lain : 

1 Secara Teoritis 

a. Merupakan salah satu upaya didalam memberikan konstribusi dalam 

penanaman jati diri bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila khususnya 

bagi para generasi muda. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan masukan 

terhadap penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah jati diri 

bangsa. 

2 Secara Praktis  

a. Bagi peneliti 

Sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dan 

mengetahui lebih jelas mengenai pentingnya peranan dan strategi guru 

PPKn dalam penanaman jati diri bangsa berdasarkan nilai-nilai 

Pancasila. 
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b. Bagi Guru 

Hasil penelitian diharapkan agar guru PPKn memberikan penanaman 

mengenai jati diri bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila di SMP 

Negeri 8 Malang. 

c. Bagi Siswa 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan perubahan bagi siswa 

untuk selalu menjaga eksistensi dari jati diri bangsa yang sesuai dengan 

nilai-nilai Pancasila. 

E. Fokus Penelitian 

Untuk menghindari kesalahan persepsi ataupun pembahasan yang 

melebar dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan 

masalah, batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1 Penelitian ini menitik beratkan pada konteks pembelajaran di dalam kelas. 

Indikator: 

a) Peranan guru PPKn di dalam penanaman jati diri bangsa kepada 

peserta didik. 

b) Strategi yang digunakan oleh guru PPKn dalam penanaman jati diri 

bangsa kepada peserta didik. 

c) Faktor pendukung dan penghambat dalam penanaman jati diri 

bangsa kepada peserta didik. 

d) Solusi dalam mengatasi hambatan yang terjadi dari penanaman jati 

diri bangsa kepada peserta didik. 
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F. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan judul 

skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penegasan atau pengertian 

pada istilah-istilah dalam judul tersebut yang sekaligus menjadi batasan 

dalam pembahasan selanjutnya: 

1 Peranan Guru  

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.74 Tahun 2008 tentang 

guru disebutkan bahwa peranan guru adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Selain itu, peranan guru yaitu sebagai komunikator, sahabat yang dapat 

memberikan nasihat-nasihat, motivator sebagai pemberi aspirasi dan 

dorongan, pembimbing dalam mengembangkan sikap dan tingkah laku 

serta nilai-nilai, orang yang menguasai bahan yang diajarkan ( Prey Katz 

dalam Sardiman,2007:143).  

Pengertian peranan guru yang dikemukakan di atas, dapat 

dikatakan bahwa peranan guru yaitu sebagai motivator, inisiator, 

komunikator yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para 

peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki 

standar kualitas tertentu, yang mencangkup tanggung jawab, wibawa, 

mandiri, dan disipin. Sehingga dapat disimpulkan peranan guru yaitu 

sebagai penanggung jawab, pendisiplinan anak dalam mengontrol setiap 
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aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak tidak menyimpang dengan 

norma-norma yang berlaku. 

2 Strategi Pembelajaran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 2006) strategi 

adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran 

khusus. Sedangkan menurut Seels dan Richey (dalam Solihatin,2012:4) 

strategi pembelajaran adalah sebagai spesifikasi untuk memilih dan 

mengurutkan kejadian dan aktivitas dalam pembelajaran. Pengertian 

strategi pembelajaran yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa 

strategi yaitu suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar 

siswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan 

merencanakan bahan ajar, agar tercipta proses pembelajaran yang lebih 

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Sehingga strategi pembelajaran dapat disimpulkan yaitu cara-cara 

yang dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan 

materi pembelajaran akibatnya akan memudahkan peserta didik menerima 

dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan 

pembelajaran dapat dikuasainya diakhir kegiatan belajar. 

3 PPKn 

Menurut John J.Cogan (dalam Winarno,2013:4) menyatakan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran 

dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara 

muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam 

masyaraktnya.  
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Pengertian PPKn yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan 

bahwa PPKn merupakan mata pelajaran yang diharapkan mempersiapkan 

peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat 

dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan satu 

rangkaian proses untuk mengarahkan peserta didik menjadi warga negara 

yang berkarakter bangsa Indonesia, cerdas, terampil, dan bertanggung 

jawab. 

4 Jati Diri Bangsa 

Identitas bangsa dapat diartikan sebagai jati diri bangsa yang 

mengandung arti ciri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau 

sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain.(Wahidin,2013:95). 

Pengertian jati diri yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa jati 

diri yaitu ciri khas atau karakteristik suatu bangsa yang membedakannya 

dari bangsa yang lain.  

Jati diri bangsa Indonesia berarti karakteristik bangsa Indonesia 

yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya yang 

merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya yang berkembang dan 

berasal dari himpunan beberapa suku yang ada di Indonesia. Dengan 

memiliki jati diri dan menerapkannnya secara konsisten, seseorang tidak 

akan mudah terombang-ambing oleh berbagai gejolak yang menerpanya, 

karena memiliki keyakinan diri, harga diri, dan kepercayaan diri sehingga 

tidak mudah terpengaruh oleh rayuan yang menyesatkan. 
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5 Nilai Pancasila 

Nilai Pancasila adalah sebagai pegangan hidup yang merupakan 

pandangan hidup bangsa, dalam pelaksanaan hidup sehari-hari yang tidak 

boleh bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan tidak 

bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku          

(Wahidin,2013:101).  

Pengertian nilai Pancasila yang dikemukakan di atas, dapat 

dikatakan bahwa nilai Pancasila yaitu ideologi atau fondasi utama 

berdirinya negara Indonesia artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pancasila digali dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri dan bukan 

dari bangsa lain. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi dapat 

diterima oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sehingga dalam nilai dasar terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai 

yang baik dan benar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


