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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Bab I ini disampaikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan 

penegasan istilah. 

1.1 Latar Belakang 

Bedasarkan UU Nomer 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 

2 yakni Pendidikan nasional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berlandaskan pada UU tersebut 

Pancasila selain sebagai dasar negara juga merupakan dasar atau landasan dari 

Pendidikan Nasional. Landasan hukum tersebut menyatakan bahwa nilai-nilai 

Pancasila harus diterapkan dalam suatu lembaga pendidikan. 

Dasar filsafat negara Republik Indonesia yankni Pancasila  resmi disahkan 

oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Seiring dengan perkembangan zaman, 

di era kontemporer ini banyak aspek-aspek yang mengalami perkembangan secara 

signifikan yang merupakan  dampak dari modernisasi zaman. Di era kontemporer 

ini dapat dilihat banyak sekali fenomena dimana nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pancasila seolah mulai terlupakan.  

Pancasila mengandung nilai-nilai luhur bangsa yaitu,  nilai 

Ketuhanan, Kemanusian, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. 

Nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan, 

dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan 

sehari-hari dan dalam kehidupan kenegaraan. Nilai-nilai Pancasila 

merupakan das “Sollen” atau cita-cita tentang kebaikan yang harus 

diwujudkan menjadi suatu kenyataan atau das “Sein” (Rukiyat, dkk 

2013 : 57). 

 

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila satu sampai dengan lima 

merupakan cita-cita, tumpuan dan juga idaman bagi bangsa Indonesia. Pancasila 
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selama ini dikenal sebagai ideologi bangsa, yang semua pelajar diminta untuk 

menghafalkan sejak kecil. Pancasila harus juga diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Siswa merupakan agen generasi penerus bangsa, sehingga Pancasila 

harus benar-benar ditanamkan dan diterapkan dengan baik agar nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila tidak luntur dalam diri siswa. 

Menurut Ambiro (2016:441) “di era globalisasi banyak peserta didik dan 

juga penerus bangsa yang mengalami kerusakan moral dikarekan berbagai hal 

misalkan salah dalam memilih teman, media elektronik, minum-minuman keras 

dan juga faktor lainnya yang merupakan dampak dari globalisasi”. 

Darmo (2011:56) menjelaskan “nilai-nilai Pancasila sesungguhnya 

menjadi indikator dari karakter bangsa Indonesia. Oleh karenanya diperlukan 

perhatian yang mendalam dan seksama oleh negara ini. Agar menemukan kembali 

karakter bangsa yang ideal guna menghadapi kehidupan di era globalisasi”. 

Melihat berbagai hasil penelitian terdahulu, nilai-nilai Pancasila  benar-

benar harus ditanamkan dan memerlukan perhatian khusus oleh bangsa ini, karena 

jika penanaman nilai-nilai Pancasila tidak diperhatikan maka dampak dari era 

kontemporer akan mempengaruhi sikap dan juga moral siswa. Penurunan sikap 

sosial siswa dapat dipengaruhi oleh segala hal yang dengan mudah siswa temukan 

di era kontemporer. Penurunan sikap sosial penerus bangsa akan berpengaruh 

pada kualitas bangsa Indonesia. Menurut Imas dan Berlin (20013: 68) sikap sosial 

dapat berupa sikap jujur, tenggang rasa, tanggung jawab, santun, adil dan percaya 

diri. Sikap sosial tersebut merupakan nilai-nilai dari sila Kemanusian dan sila 

Keadilan. 
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Siswa siswi dari Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 12 Malang 

memiliki karakter yang berbeda-beda dan berasal dari latar belakag budaya yang 

berbeda-beda. Sikap siswa di SMPN 12 Malang terhadap guru belum dapat 

dikatakan baik. Sikap yang biasa muncul dari siswa di SMPN 12 Malang adalah 

sikap tidak sopan, siswa suka membolos, siswa berani menyela dan membantah 

ketika ada guru mengingatkan kesalahan yang dibuat, siswa juga sering tidak jujur 

kepada guru. Misalkan siswa ijin untuk ke kamar mandi pada saat pelajaran, akan 

tetapi siswa pergi ke kantin untuk mebeli makanan.  

Karakteristik usia siswa Sekolah Menengah Pertama merupakan masa 

remaja awal dengan rentangan usia 12-16 tahun. Kulsum dan Jauhar (2016:198) 

pada masa remaja awal akan terjadi beberapa perubahan-perubahan yang cepat, 

termasuk dalam perubahan kognitif, emosi, sosial dan pencapaian. Pada usia ini 

anak akan lebih cenderung membentuk kelompok dan muncul sikap menantang 

dan menentang orang yang lebih tua. Jika hal tersebut tidak dapat di kendalikan 

dengan baik, maka sikap siswa akan semakin tidak baik. Implementasi nilai-nilai 

Pancasila harus ditekankan dengan sungguh-sungguh pada masa remaja awal ini, 

agar tidak terjadi penururan sikap sosial siswa dan berakibat pada rusaknya moral 

generasi penerus bangsa. Cita-cita bangsa Indonesia tidak akan bisa terwujud jika 

negara Indonesia mempunyai penerus bangsa yang mempunyai sikap yang tidak 

baik, yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. 

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut sekolah mempunyai peran 

yang sangat penting dalam membentuk siswa yang mempunyai sikap yang terpuji, 

karena sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila ialah sikap terpuji. Sekolah 

merupakan salah satu agen sosial dalam kehidupan bernegara. Di sekolah siswa 
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juga dapat berinteraksi dengan orang yang lebih tua dan juga orang yang lebih 

muda. Oleh karenanya sekolah harus benar-benar memperhatikan sikap siswa 

disekolah, sehingga pada saat di luar sekolah siswa bisa bersikap baik kepada 

siapa saja. 

Mengingat pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam 

membangun sikap sosial siswa yang mulai menurun karena dampak dari era 

kontemporer, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI 

NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMBANGUN SIKAP SOSIAL SISWA 

DI ERA KONTEMPORER DI SMP NEGERI 12 MALANG”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkar dari latar belakang maka didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apa program SMPN 12 Malang yang berkaitan dengan nilai-nilai 

Pancasila dalam mengembangkan sikap sosial siswa di era 

kontemporer ? 

2. Bagaimana bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila di SMPN 12 

Malang dalam membangun sikap sosial siswa di era kontemporer ? 

3. Apa faktor penghambat dalam mengimplementasikan program-

program SMPN 12 Malang yang berkaitan dengan nilai-nilai 

Pancasila dalam membangun sikap sosial siswa di era kontemporer ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan di atas, penelitian ini bertujauan 

untuk : 

1. Menganalisis program-progam di SMPN 12 Malang yang berkaitan 

dengan nila-nilai Pancasila dalam membangun sikap sosial siswa di 

era kontemporer. 

2. Mendeskripsikan bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila di SMPN 

12 Malang dalam membangun sikap sosial siswa di era kontemporer. 

3. Mendeskripsikan faktor penghambat dalam mengimplementasikan 

program-program SMPN 12 Malang yang berkaitan dengan nilai-nilai 

Pancasila dalam membangun sikap sosial siswa di era kontemporer. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun acuan 

kepada setiap guru dan juga sekolah mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila 

di SMPN 12 Malang dalam membangun sikap sosial siswa di era kontemporer. 

 1.4.2  Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian yang diperoleh ini diharapkan dapat berguna sebagai 

berikut : 

1. Bagi peneliti 

Dapat menjadi pembaruan ilmu atau informasi mengenai kegiatan 

implementasi nilai-nilai Pancasila di sekolah sebagai bekal untuk 

mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada diri sendiri dan 

juga calon peserta didik penulis nantinya. 
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2. Bagi Sekolah 

Dapat menjadi masukan dan informasi bagi sekolah mengenai 

implementasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun sikap sosial siswa. 

Sehingga dapat meningkatkan kualitas penanaman nilai-nilai Pancasila. 

3. Bagi Instansi Terkait 

Dapat dijadikan sebagai acuan untuk membangun sikap sosial siswa 

di era kontemporer melalui program-program yang berkaitan dengan nilai-

nilai Pancasila. 

 

1.5 Pembatasan Masalah 

Menghindari persepsi dan pembahasan yang melebar pada penelitian ini, 

maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Penelitian ini akan memfokuskan 

pada pembahasan program dan implementasi di sekolah dalam membangun sikap 

sosial siswa di era kontemporer melalui nilai-nilai Pancasila, juga faktor 

penghambat dalam membangun sikap sosial siswa di era kontemporer melalui 

nilai-nilai Pancasila. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Menghindari adanya kesalahan perbedaan dalam penafsiran maka perlu 

adanya penegasan istilah terdapat dalam judul penelitian, yaitu : 

1. Nilai-nilai Pancasila 

“Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan 

objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang 

melekat pada sesuatu itu” (Kaelan, 2016:80). 
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Teori nilai menurut Rahayu (2017:20) pandangan tentang nilai terdapat 

berbagi macam, dan hal tersebut sangat tergantung pada sudut pandangnya dan 

tolak ukur masing-masing. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai 

apa yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dan penggolongan amat 

beraneka ragam, tergantung pada sudut pandang dalam rangka penggolongan itu. 

Sebagai suatu dasar filsafat negara makna sila-sila Pancasila merupakan suatu 

sistem nilai. Oleh sebab itu, pada dasarnya nilai dalam sila-sila Pancasila 

merupakan satu kesatuan. 

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah Pancasila merupakan dasar 

negara Indonesia dan sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang 

menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila merupakan sifat 

atau kualitas yang melekat pada prinsip yang terkandung pada setiap sila-sila 

Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada sila Kemanusiaan 

diantaranya mengakui adanya martabat manusia dan sila Keadilan meliputi 

keadilan dalam kehidupan sosial. 

2. Sikap Sosial 

Sikap  merupakan “keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), 

pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu 

aspek dilingkungan sekitarnya” (Azwar, 2013:5). 

Menurut Hanurawan (2012:64) sikap adalah tendensi untuk bereaksi dalam 

cara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap merupakan emosi atau efek 

yang diarahkan oleh seseorang kepada orang lain, benda, atau peristiwa. Sikap 

juga merupakan kecenderungan seseorang utuk puas, tidak puas, positif atau 

negatif, suka atau tidak suka terhadap suatu objek sosial atau kelompok sosial. 
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Teori di atas dapat di simpulkan bahwa sikap sosial merupakan keteraturan 

tertentu dalam hal pemikiran, tindakan, perbuatan dan juga reaksi atau 

kecenderungan seseorang secara nyata untuk puas atau tidak puas, suka atau tidak 

suka, positif atau negatif terhadap suatu objek sosial. Sikap sosial yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah sikap sosial yang mencerminkan dari sila Kemanusian 

dan sila Keadilan. Sikap jujur, tenggang rasa dan santun cerminan dari sila 

Kemanusian, sedangkan sikap tanggung jawab dan adil yang merupakan cerminan 

dari sila Keadilan. 

3. Era Kontemporer

Kontemporer yang mempunyai arti lain “kekinian” atau dapat dikatan 

sebagai modern. Menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford memperlihatkan kata 

‘modern’ berasal dari bahasa latin modernus, artinya “sekarang” atau “hari ini”. 

Makna ini berhubungan erat dengan ide-ide tentang “masa sekarang” atau 

“kontemporer” (Scott, 2012:262). 

Era Kontemporer di tandai dengan “semakin maju dan berkembangnya 

atau modern arus informasi dan komunikasi, muncul pula berbagai media yang 

bisa digunakan sebagai media dakwah seperti alat-alat elektronik seperti televisi, 

radio, internet dan Information Tecnologi (IT)” (Amin, 2013:184). 

Berdasarkan beberapa pendapat, maka kontemporer dalam penelitian ini 

adalah masa atau waktu saat ini yang modern dengan ditandai semakin 

berkembangnya arus informasi komusikasi secara pesat. Sekolah merupakan salah 

satu media sosialisi dimana siswa bisa berinteraksi sosial, sehingga diharapkan 

nilai-nilai Pancasila tidak luntur dalam diri siswa karena perkembangan zaman 

yang semakin maju. 


