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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Kajian Tentang Pancasila  

a. Hakikat Pancasila 

 Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila 

dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara 

berarti bahwa, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus 

mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Menurut 

Damanhuri dkk (2016:183) secara etimologis Pancasila berasal dari bahasa 

sansekerta yang di artinya Pancasila berarti lima dan sila berarti batu sendi, alas 

dan dasar. Pancasila memiliki arti lima dasar, sedangkan sila sendiri sering 

diartikan sebagai kesesuaian atau peraturan tingkah laku yang baik. Hakikat 

adalah sesuatu hal yang ada pada diri seseorang atau sesuatu hal yang harus ada 

dalam diri sendiri.  

Pancasila bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi warga Indonesia, diterapkan 

dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dan dijadikan sebagai dasar negara 

Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Maskipun dalam UUD 1945 tidak 

secara langsung dijelaskan mengenai Pancasila, namun Pancasila sudah tertanam 

sediri dalam jiwa masyarakat Indonesia bahwa Pancasila merupakan pedoman 

yang harus ditanamkan dalam diri. Menurut Suraya (2015:154) Pancasila adalah 

dasar negara Indonesia, Pancasila diibaratkan sebagai pondasi, jadi semakin kuat 
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pondasi tersebut maka akan semakin kokoh suatu negara. Pancasila juga 

mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia karena didalamnya terdapat 

butir-butir yang apabila diimplementasikan akan mencerminkan kepribadian 

bangsa Indonesia.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hakikat Pancasila 

adalah sesuatu yang terkandung dalam nilai-nilai yang terdapat pada sila Pancasila 

yang harus dijadikan sebab, sehingga dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila 

menunjukan hakikat atau subtansi Pancasila yaitu dasar atau kata dasar Tuhan, 

manusia, rakyat, dan adil. Mendapatkan awalan serta akhiran ke-an, per-an, ke-

tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Hakikat atau 

substansi memiliki sifat abstrak, umum, universal, mutlak, tetap, tidak berubah, 

terlepas dari situasi, tempat dan waktu. Menurut Notonagoro (dalam susanti, 

2013:28) hakikat atau subtansi dibagai menjadi tiga macam yaitu: 

(a) hakikat abstrak, disebut  hakikat jenis atau hakikat umum yang 

memiliki unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Sifat 

tetap dan tidak berubah tersebut karena dari sejak dahulu sampai 

sekarang diakui oleh umat manusia, (b) hakikat pribadi yaitu 

unsuru-unsur yang tetap yang menyebabkan segala sesuatu yang 

bersangkutan tetap dalam diri pribadi, dan (c) hakikat konkrit yaitu 

sesuatu yang secara nyata dan jelas. Setiap manusia dalam 

kenyataannya. Hakikat konkrit ini sebagai pedoman praktis dalam 

kehidupan berbangsa dan negara Indonesia yang sesui dengan 

kenyatan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan  bahwa Pancasila sebagai dasar 

negara memiliki lima sila. Pancasila sebagai filsafat menunjukan hakikat atau 

subtansi yang sifatnya abstrak (ada dalam pikiran manusia sejak dulu), pribadi 

(bersangkutan dengan kehidupan pribadi), dan konkret (direalisasikan dalam 

kehidupan sehari-hari), umum atau universal, mutlak, tetap, tidak berubah-ubah, 

terlepas dari situasi, tempat dan waktu.  
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b. Pancasila Sebagai Dasar Negara  

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam landasan 

konstitusional yang pernah berlaku di Indonesia. Landasan tersebut tidak 

disebutkan istilah Pancasila namun dengan penyebutan sila-sila Pancasila, dengan 

demikian dokumen-dokumen tersebut memuat dasar negara Pancasila. 

 Menurut Imron (2017:12) “Pancasila sebagai dasar negara mengandung 

makna bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan dasar dalam 

penyelenggaraan negara”. Pancasila sebagai dasar negara berarti seluruh 

pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai 

Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Menurut Sulasmana 

(2015: 68) Makna atau peran Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia 

adalah dasar berdiri dan tegaknya negara , dasar kegiatan penyelenggaraan negara, 

dasar partisipasi warga negara, dasar Pergaulan antar warga negara, dasar dan 

sumber hukum nasional. 

 Berdasarkan poin diatas dapat disimpulkan bahawa Pancasila sebagai 

tonggak negara Indonesia. Negara Indonesia didirikan untuk mewujudkan cita-cita 

dan tujuan nasional bangsa yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Cita-

cita dan tujuan nasional bangsa juga tercakup dalam ideologi bangsa Indonesia. 

 

 

c. Pancasila Sebagai Ideologi Negara  

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun 

Pancasila dapat bersifat dinamis, reformatif, dan terbuka. Menurut kamus besar 

Bahasa Indonesia (2016:322) ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, 

konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara harafiah 
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ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang pengertian dasar atau ide. Ideologi 

dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan dengan cita-cita. Cita-cita yang 

dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap dan harus dicapai, cita-cita tersebut 

juga dijadikan sebagai dasar/pandangan hidup. Makna “Pancasila sebagai ideologi 

bangsa adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi cita-

cita normatif penyelenggaraan bernegara” (Imron, 2017:13). Nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya  merupakan gambaran bagaimana 

kehidupan bernegara harus dijalankan.  

Pancasila dapat berperan sebagai pemersatu bangsa, menjaga persatuan dan 

kesatuan, serta dapat mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan yang 

dicita-citakan. “Pancasila dapat memberi gambaran cita-cita dan dapat dijadikan 

motivasi dan tekad untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia” (Sulasmono, 

2015:13). Ideologi Pancasila juga dapat memberikan tekad untuk menjaga 

identitas bangsa. Pancasila dapat dijadikan gambaran identitas bangsa, sehingga 

dengan Pancasila masyarakat dapat mengembangkan karakter dan identitas 

bangsa Indonesia sendiri.   

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai 

ideologi negara Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan 

dapat menjadikan ciri khas bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. 

Pancasila memuat gagasan tentang bagaimana cara mengelola kehidupan 

bernegara. Rumusan-rumusan dalam Pancasila tidak langsung operasional maka 

dari itu harus dilakukan penafsiran ulang terhadap pancasila sesuai perkembangan 

zaman, dan didalam Pancasila juga terkandung unsur-unsur nilai. 

 



15 
 

 
 

2. Kajian Tentang Nilai-Nilai Pancasila 

a. Pengertian Nilai 

Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada sutu objek, 

jadi bukan objek itu sendiri yang dijadikan nilai.  Nilai dipakai manusia sebagai 

landasan, motivasi, dan pedoman dalam segala perbutan pada masa hidupnya. 

Nilai merupakan sesuatu yang dialami sebagai ajakan dari panggilan untuk 

kehidupan. Menurut Susanti (2013:71) “nilai dapat mendorong kita untuk 

bertindak serta mengarahkan perhatian, menarik kita kejalur diri sendiri, dan nilai 

bersera kepada tingkah laku yang membangkitkan keaktifan”. Menurut Rukiyati 

(2013:51) “nilai adalah sesuat yang berharga,baik dan berguna bagi manusia atau 

suatu penentuan kualitas yang menyangut jenis dan mianat serta menjadi dasar 

penentu tingkah laku manusia”. Berdasarkan uraian diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai adalah kualiatas atas penghargaan terhadap sesuatu hal, 

menarik, berguna, menguntungkan, dan dapat dipertahankan, sehingga nilai 

Pancasila nantinya akan terwujud suatu sistem nilai dalam Pancasila. 

 

b. Sistem Nilai Dalam Pancasila  

Pancasila sebagai suatu sistem nilai mengandung serangkaian nilai yang saling 

berkaitan satu sama lainnya. Menurut Imron (2017:16) “sistem nilai adalah 

konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai apa yang dipandang baik, 

berharga, dan penting dalam hidup yang ada dalam pikiran seseorang atau 

sebagian masyarakat”. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam 

nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat 

abstrak. “Pancasila sebagai suatu sitem nilai mengandung serangkain nilai yang 
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saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan. Sedangkaian nilai yang 

terdapat dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, 

kerakyatan, dan keadilan” (Rukiyati dkk, 2013:56). Pancasila sebagai sistem nilai 

juga mengakui nilai-lainnya secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai kebenaran, 

estetis, etis, maupun religius. Kualitas nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan 

subjektif. 

Kaelan (2001: 181) mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat objektif 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

(a) rumusan dari sila-sila Pancasila itu sebenarnya hakikat 

maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang 

umum universal dan abstrak, karena pada hakikatnya Pancasila 

adalah nilai, (b) inti nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh 

ruang, artinya keberlakuannya sejak jaman dahulu, masa kini, dan 

juga untuk masa yang akan datang untuk bangsa Indonesia dan 

boleh jadi untuk negara lain yang secara eksplisit tampak dalam 

adat istiadat, kebudayaan, tata hidup kenegaraan dan tata hidup 

beragama, (c) Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 

1945, menuntut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok 

kaidah negara yang fundamental sehingga merupakan suatu 

sumber hukum positif di Indonesia. 

 

 Hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi, maka secara 

objektif tidak dapat diubah secara hukum, sehingga terletak pada kelangsungan 

hidup negara. Menurut Kaelan (2012: 182) “Pancasila bersifat subjektif, artinya 

bahwa nilai-nilai Pancasila itu terletak pada pembawa dan pendukung nilai 

Pancasila itu sendiri yaitu, masyarakat, bangsa , dan negara Indonesia terutama 

pada aspek moral”. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sendiri, 

sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai 

hasil pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis bangsa Indonesia.  

Apabila dihadapkan atau disejajarkan dengan ideologi lainnya, maka tampak 

perbedaan Pancasila dengan ideologi lainnya. Nilai-nilai Pancasila merupakan 
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filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga menjadi jati diri bangsa, 

yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan 

kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegar. Berdasarkan 

uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila sesungguhnya 

merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena 

bersumber pada kepribadian bangsa serta memiliki makna yang berbeda. 

 

c. Makna Sila Pancasila 

Sebagai dasar filasafat negara, maka Pancasila merupakan suatu sistem nilai. 

Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan satu sama 

lainnya, tetapi nilai tersebut merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Nilai-nilai 

sila Pancasila tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat dilepaskan keterkaitannya 

dengan nilai-nilai pada sila Pancasila yang lain. Menurut Imron (2017:21) nilai-

nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila dijabarkan menjadi 45 nilai-

nilai Pancaila. Maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

“Sila Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung nilai-nilai yang menjiwai 

keempat sila lainnya. Negara didirikan untuk tujuan manusia sebagai mahluk 

Tuhan Yang Maha Esa. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara 

harus dijiwai dengan nilai-nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Rukiyati 

dkk, (2013:58) Arti dari makna sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” antara lain 

sebagai berikut : 

(a) mengakui adanya Tuhan Yang Hama Esa yang merupakan 

pencipta dari seluruh yang terdapat disemesta, (b) menjamin 

penduduk untuk dapat memeluk suatu agama dan dapat 



18 
 

 
 

menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing, (c) 

warga negara wajib memiliki agama, tidak diperbolehkan 

libraris. (d) menjamin tumbuh dan berkembangnya agama dan 

saling toleransi atar agama. (e) negara sebagi fasilitator tumbuh 

dan berkembangnya agama serta menjadi moderator jika terjadi 

konflik atau perselisihan antar agama yang satu dengan lainnya. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa makna nilai 

Pacasila, sila pertama yaitu manusia berhak memilih agama yang dipercayai dan 

menjalankannya. Masyarakat Indonesia tidak diperbolehkan libraris atau tidak 

menganut agama dan menjadi moderator jika terjadi perselisihan antara agama 

lainnya. 

2) Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab 

“Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” mengandung arti universal 

bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia dan 

menginginkan kesejahtraan bagi seluruh umat. Menurut Fauzi (2013,18) sila 

“Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menunjukan pengakuan, yaitu 

menetapkan manusia pada harkat dan martabat manusia. Peraturan perundang-

undangan di Indonesia harus dapat mewujudkan tujuan tercapainya harkat dan 

martabat manusia. Hukum di Indonesia manusia mempunyai kedudukan yang 

sama serta mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Manusia 

harus bersikap adil terhadap diri sendiri, sesama manusia, masyarakat bangsa, 

negara dan lingkungan serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Menurut Darmdiharjo (dalam Kaelan, 2010: 81) bahwa konsekuensi nilai 

yang terkandung dalam “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” adalah 

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai kesamaan hak dan derajat tanpa 

membedakan suku, agama, ras keturunan, dan status sosial. Berdasarkan uraian 
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diatas dapat disimpukan bahwa makna Pancasila sila kedua yaitu masyarakat 

Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan menghargai sesama serta, 

mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, saling meghormati, 

serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 

3) Sila Persatuan Indonesia 

Makna persatuan artinya menjadi satu dan tidak terpecah atau terpisah-pisah. 

Makna Persatuan Indonesia sering dikaitkan degan rasa Nasionalisme. Menurut 

Imron (2017:19) nasionalisme merupakan rasa cinta tanah air dan adanya 

perasaan bersatu sebagai suatu bangsa atau negara. Nilai-nilai nasionalisme harus 

tercermin dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengamalan 

Pancasila menurut Rukiyati dkk (2013: 61) menyatakan bahwa pokok-pokok 

pikiran yang terkandung dalam sila “Persatuan Indonesia” adalah nasionalisme, 

cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, 

menghilangkan penonjolan atau kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit 

serta menumbuhkan rasa seperjuangan. Berdasrkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa makna sila ketiga yaitu cinta tanah air, memiliki rasa 

nasionalisme dan memelihara ketertiban yang berdasarkan perdamaian. 

4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan atau Perwakilan 

Nilai yang terkandung dalam sila “Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat 

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” melainkan perwujudan dari 

sifat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta memiliki nilai 

demokrasi. Demokrasi dalam negara harus dijamin secara bebas namun demokrasi 

juga harus disertai dengan rasa tanggung jawab oleh warga negara Indonesia. 
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Menurut Imron (2017:23) sila “Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat 

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” juga mengandung pokok 

pikiran tentang permusyawaratan yang artinya mengusahakan keputusan bersama 

secara bulat yang dilakukan dengan pengambilan keputusan secara bersama. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa makna yang terkadung dalam 

sila keempat yaitu masyarakat Indonesia harus memiliki rasa demokrasi, 

menghargai pendapat orang lain, dan setiap mengambil keputusan harus didasari 

dengan musyawarah atau mufakat. 

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Keadilan artinya dalah memberikan sesuatu hal kepada seseorang sesuai 

dengan haknya. Sila kelima nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan 

bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut harus dijiwai oleh hakikat keadilan 

yaitu adil terhadap diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kepada Tuhan 

yang Maha Esa.  Menurut Rukiyati (2013:63) menyatakan bahwa “pokok pikiran 

yang perlu dipahami dalam sila kelima ini adalah kemakmuran yang merata bagi 

seluruh rakyat”. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam 

hidup bersama adalah keadilan sesuai dengan jasa-jasa, keadilan sesuuai dengan 

undang-undang, dan keadilan memberikan perlindungan (Kaelan,2010:83). 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keadilan harus 

diwujudkan dalam kehidupan sosial atau kehidupan berwarga negara. Negara juga 

harus memberikan keadilan kepada setiap warga negara sesuai dengan hak dan 

kewajibannya. Nilai-nilai keadilan dapat dijadikan sebagai dasar negara untuk 

tercapainya tujuan negara yaitu, mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan 
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masyarakat dan melingdungi warga indonesia. Pancasila merupakan dasar negara 

yang harus diimplementasikan dalam bermasyarakat. 

 

d. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila  

Implementasi nilai-nilai pancasila adalah pelaksanaan atau pengamaln nilai-

nilai yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan atau aktivitas. Pancasila sangat 

penting untuk diamalakan dalam kehiduan sehari-hari. Menurut Mughai (2007:15)  

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hidup bermasyaraat, berbangsa, dan 

bernegara sebagai konsokuensi logis dari kesadaran kehendak, yang berawal dari 

dalam diri, sehingga menimbulkan rasa keimanan, rasa kemanusiaan, rasa 

berbangsa/kebangsaan, rasa demokrasi, dan rasa keadilan. Bila disimak lebih 

lanjut akan terlihat dalam uraian-uraian sebagai berikut: 

1) Rasa keimanan 

Kesadaran kehendak tentang rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

bahwa ada sesuatu diluar manusia, yang menciptaan manusia dan segala isi alam 

semesta dan sekaligus memelihara dan mengatur ciptaannya. Menurut Jiptabudi 

(2010:174) “implementasinya adalah kehidupan beragama bagi manusia dan 

masyarakat, pengaruhnya dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

dari ajaran dan kepercayaan agama masing-masing”. Rasa akan keagamaan atau 

keimanan menimbulkan kerukunan umat beragama, toleransi keagamaan di dalam 

hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai Pancasila yang terkandung 

dalam sila pertama menurut Mughai (2007,15) sbb: 

(a) bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya 

terhadap  Tuhan Yang Maha Esa, (b) manusia Indonesia percaya 

dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama 

dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusian yang 
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adil dan beradap, (c) saling menghormati dan menghargai sesama 

pemeluk agama dan yang memeluk kepercayaan, (d) membina 

kerukunan hidup diantara semua umat beraga dan 

kepercayaannya, (e) agama dan kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan 

pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, (f) saling 

menghormati dan menghargai kebebasan menjalankan ibadah, (g) 

tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap  Tuhan 

Yang Maha Esa. 

 

 Berdasarkan uraian diatas makna dapat disimpulkan bahwa makna nilai 

Pancasila, sila pertama yaitu manusia berhak memilih agama yang dipercayai dan 

menjalankannya. Masyarakat Indonesia tidak diperbolehkan libraris atau tidak 

menganut agama dan menjadi moderator jika terjadi perselisihan antara agama 

lainnya. 

2) Rasa Kemanusian 

Kesadaran akan kehendak tentang kemanusiaan adalah jiwa yang dirasakan 

bahwa manusia itu ingin selalu berhubungan. Menurut Susanti (2013:28) 

“manusia saling membutuhkan, maka manusia harus bermasyarakat”. Manusia 

adalah mahluk yang tertinggi dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka manusia 

memiliki indentitas tersendiri yang disebut  kemanusian (cita, rasa, dan karsa) dan 

kelebihan ini tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan yang lainnya. Sesuai dengan 

hakikat dan martabat manusia, maka diperlukan ketentuan dan peraturan agar 

tidak sewenang-wenang. Ketentuan ini akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban 

asasi manusia, baik sebagai individu maupun warga negara. Nilai Pancasila yang 

terkandung dalam sila kedua menurut Mughai (2007,15) sbb: 

(a) mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat 

dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, (b) 

mengakui persamaan hak asasi setiap manusia, tampa membeda-

bedakan sesama, (c) mengembangkan sikap saling mencintai 

sesama manusia, (d) mengembangkan sikap saling khawatir antar 
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sesama dan saling menjaga, (e) mengembangkan sikap tidak 

seenaknya antar sesama, (f) Menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusian, (g) gemar melakukan kegiatan kemanusian, (h) 

berani membela kebenaran dan keadilan, (i) bangsa Indonesia 

merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, (j) 

mengembangkan sikap hormat menghormati dan berkerja sama 

dengan bangsa lain. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpukan bahwa implementasi nilai 

Pancasila  sila kedua yaitu masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama 

dan menghargai sesama serta, mengembangkan sikap saling mencintai sesama 

manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai masyarakat yang 

berbangsa Indonesia, maka harus mengembangkan sikap saling menghormati 

sesama. 

3) Rasa berbangsa/kebangsaan  

Bangsa Indonesia adalah bagian dari bangsa-bangsa lain yang terdapat  di 

dunia. Tetapi secara sadar bangsa Indonesia mempunyai keunikan  tersendiri yang 

membedakan dengan yang lainnya. Maka bangsa Indonesia perlu hidup sejajar 

dan berdampingan secara damai dengan bangsa-bangsa lainnya. ”Indonesia 

memiliki ketentuan dan peraturan sendiri yaitu persatuan Indonesia, tercermin 

dalam hak-hak dan kewajiban warga negara” (Rukiyati, 2013:72). Nilai Pancasila 

yang terkandung dalam sila ketiga menurut Mughai (2007:15) sbb: 

(a) mampu menempatkan persatuan, sebagai kepentingan 

beragama di atas kepentingan pribadi atau golongan, (b) sanggup 

dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa indonesia dan bangsa 

apabila ada permasalahan, (c) mengembangkan rasa cinta teradap 

tanah air dan bangsa, (d) bangsa sebagai masyarakat Indonesia, (e) 

memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial, (f) mengembangkan 

kesatuan bangsa Indonesia maskipun berbeda-beda tetapi tetap satu 

(Bhennika Tunggal Ika), (g) memajuan pergaulan demi persatuan 

dan kemajuan bangsa. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

pengamalan nilai Pancasila sila ketiga yaitu cinta tanah air, memiliki rasa 

nasionalisme dan memelihara ketertiban yang berdasarkan perdamaian. 

Masyarakat Indonesia harus hidup berdampingan secara dampai dan tidak hanya 

pada masyarakat Indonesia tetapi pada masyarakat negara lainnya. 

4) Rasa demokrasi 

Manusia secara sadar ingin diperhatikan dan ingin berperan dalam kelompok 

dan lingkungan perasaan ingin memiliki dan berperan serta tercermin dalam rasa 

demokrasi. Rasa demorasi diwujudkan dalam kelembagaan, kelembagaan tersebut 

dimana manusia dan masyarakat bersama-sama berkemauan untuk mewujudkan 

secara bersama-sama untuk tujuan kelompok. “Kelembagaan terjelma dalam 

musyawarah untuk mufakat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan” (Widjaja, 2010:32). 

Kepentingan manusia pribadi akan dikalahkan, bila bertentangan dengan 

kepentingan masyarakat (umum). Kebebasan dijamin sesuai dengan mufakat, 

segala sesuatu diambil dengan musyawarah, serta segala keputusan diambil 

dengan hikmat kebijaksanaan dan menggunakan akal sehat, tidak ada yang 

dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, tidak ada yang mau menang sendiri 

atau memaksakan kehendak. Nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ke empat 

menurut Mughai (2007,15) sbb:  

(a) sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia 

Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, 

(b) tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain, (c) 

selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam 

mengambil keputusan sebagai kepentingan bersama, (d) 

musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat 

keluarga, (e) menghormati dan mengargaitinggi setiap keputusan 

musyawarah, (f) menerima dan melaksanakan hasil keputusan 
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musyawarah dengan tekat yang baik, (g) didialam musyawarah 

diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau 

golongan, (h) musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan 

sesuai dengan hati nurani yang luhur, (i) keputusan yang diambil 

harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, 

nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan 

kesatuan demi kepentingan bersama, (j) memberikan kepercayaan 

kepada wakil-wakil negara yang telah dipercaya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi pengamalan 

nilai pancasila sila kempat yaitu masyarakat indonesia harus memiliki rasa 

demokrasi, menghargai pendapat orang lain, dan setiap mengambil pendapat harus 

didasari dengan musyawarah atau mufakat.  Hal tersebut dilakukan untuk 

menukar pendapat, agar tidak terjadinya perselisihan antar sesama. 

 

5) Rasa keadilan 

Rasa keadilan adalah sesuatu yang menjadi milik orang lain diberikan kepada 

yang memang memilikinya sesuatu yang menjadi milik kita maka diberikan 

kepada disi sendiri. “Keadilan dikaitkan dengan segala aspek kehidupan manusia 

dan masyarakat yang berkeadilan sosial, pribadi dan masyarakat mengenyam 

cukup sandang, cukup pangan, dan hasil budaya, pendidikan, dan pengetahuan 

dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat” (Widjaja, 2010:33). Berdasarkan uraian 

yang telah dijabarkan maka dapat disebut dengan implementasi nilai-nilai 

Pancasila, sebagaimana yang diuraikan diatas untuk menjadikan sosok manusia 

yang agamis, nasionalisme, demokratis, dan sosialis dalam arti luas. Nilai 

Pancasila yang terkandung dalam sila kelima menurut Mughai (2007:15) sbb: 

(a) mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan 

sikap dan suasana keluargaan dan kegontong-royongan, (b) 

mengembangkan sikap adil terhadap sesama, (c) menjaga 

keseimbangan terhadap hak dan kewajiban, (d) menghormati hak 

orang lain, (e) Suka memberi pertolongan pada orang lain agar 
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dapat berdiri sendiri, (f) tidak menggunakan hak milik untuk 

usaha-usaha yang bersifat permanen terhadap orang lain, (g) tidak 

menggunaan hak untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang 

lain, (h) suka berkerja keras dan bersungguh-sungguh, (i) suka 

menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan 

dan kesejahteraan bersama, (j) suka melakuan kegiatan dalam 

rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

pengamalan nilai pancasila sila kelima yaitu diwujudkan dalam kehidupan sosial 

atau kehidupan berwarga negara. Negara juga harus memberikan keadilan kepada 

setiap warga negara sesuai dengan hak dan kewajibannya. nilai-nilai keadilan 

dapat dijadikan sebagai dasar negara untuk tercapainya tujuan negara yaitu, 

mensejahtrakan masayarakat, mencerdaskan masyarakat dan melingdungi warga 

indonesia. 

Pengungkapan sila-sila Pancasila dalam penerapannya dalam hidup 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bukan sekedar rekayasa dan atau 

sebagai simbol-simbol yang dipaksakan keberadaannya atau atribut-atribut tanpa 

makna. Secara umum, pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengamalan secara objektif dan 

pengamalan secara subjektif. Pengamalan objektif dilakukan dengan mentaati 

peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum negara yang berdasarkan 

Pancasila. Menurut Kaelan (2010: 259) menyatakan bahwa pengamalan Pancasila 

yang objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan 

bernegara yang meliputi kelembagaan negara dan bidang-bidang lainnya seperti 

ekonomi, politik, dan hukum terutama penjabarannya dalam undang-undang. 

Pengamalan secara objektif membutuhkan dukungan kekuasaan negara dalam 

menerapkannya. Setiap warga negara atau penyelenggara negara tidak boleh 
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menyimpang dari peraturan perundang-undangan, jika menyimpang maka akan 

dikenakan sanksi. Pengamalan secara objektif bersifat memaksa artinya jika ada 

yang melanggar aturan hukum maka akan dikenakan sanksi. Pengamalan secara 

objektif ini merupakan konsekuensi dari mewujudkan nilai Pancasila sebagai 

norma hukum negara. 

Sedangkan pengamalan secara subjektif menurut Imron (2017:32) adalah 

dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi atau kelompok dalam 

berperilaku atau bersikap pada kehidupan sehari-hari. Pengamalan secara subjektif 

dilakukan oleh siapa saja baik itu warga negara biasa, aparatur negara, kalangan 

elit politik maupun yang lainnya. Pancasila menjadi sumber etika dalam bersikap 

dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Melanggar norma etik tidak 

mendapat sanksi hukum namun akan mendapat sanksi dari diri sendiri. Adanya 

pengamalan secara subjektif ini merupakan konsukuensi dari mewujudkan nilai 

dasar Pancasila sebagai norma etik bangsa dan negara.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implemenrasi 

pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dengan menggunakan dua cara 

yaitu secara objektif dan subjektif. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat 

diimplementasikan salah satunya menggunakan cara subjektif yaitu dapat 

diterapkan di budaya sekolah. Budaya sekolah merupakan organisasi atau 

kelompok yang didasari dengan keyakinan bersama.  
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3. Kajian tentang Budaya sekolah 

a. Hakikat Budaya Sekolah 

Budaya dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai keyakinan dan permahaman 

yang dipercayai bersama oleh suatu organisasi. Menurut  Saefulah (2014:88) 

budaya adalah suatu yang mempengaruhi tingkat pengetahuan , meliputi sistem 

ide yang terdapat dalam pemikiran manusia yang bersifat abstrak. Budaya tersebut  

bisa ditemukan di lingkungan masyarakat seperti budaya sekolah. “Budaya 

sekolah adalah Suasana kehidupan sekolah tempat peserta didik berinteraksi 

dengan sesama guru, konselor, pegawai administrasi, dan antar angota kelomok 

masyarakat yang ada di sekoalah” (Anita, 2008:27). Pendapat lain tentang budaya 

sekolah menurut Ainun (2016:8) “budaya sekolah dibentuk oleh orang-orang yang 

secara sadar dan sudah dipikirkan secara matang yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas suatu sekolah tersebut”. Budaya sekolah jika terdapat 

siswa yang kurang baik akhalaknya maka akan sulit untuk meningkatkan kualaitas 

sekolah. Rita Eka dkk (2013: 16) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi akhlak anak yaitu pola asuh dan kasih sayang dari orang 

sekitar. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa budaya sekolah 

merupakan kumpulan nilai yang dijunjung tinggi dan diyakini serta 

mendomisikan kehidupan sekolah, dengan memerlukan dukungan dari pihak 

warga sekolah. Niali-nilai yang dijunjung dan diyakini tidak dapat muncul dalam 

waktu yang singkat akan tetapi muncul dengan waktu yang relatif lama. 

Mengingat pentingnya sistem nilai yang diinginkan untuk perbaikan sekolah, 

maka kegiatan-kegiatan yang jelas perlu disusun untuk membentuk budaya 



29 
 

 
 

sekolah. Segenap warga sekolah perlu memiliki wawasan bahwa ada unsur kultur 

yang bersifat positif, negatif, dan ada yang netral, dalam kaitanya dengan visi dan 

misi sekolah. Sebagai contoh bila visi dan misi sekolah mengangkat persoalan 

mutu, moral, dan multicultural. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa sekolah harus dapat mengenali aspek-aspek kultural yang cocok dan 

menguntungkan, aspek-aspek yang cendrung melemahkan dan merugikan, serta 

aspek-aspek lain yang cendrung netral dan tidak terkait dengan visi dan misi 

sekolah. Hakikat budaya sekolah pastinya memiliki ruang lingkup untuk 

mengetahui batasan-batasan yang terdapat didalamnya. 

 

b. Ruang Lingkup Budaya Sekolah 

Budaya sekolah pada dasarnya  juga memiliki ruang lingkup untuk lebih 

mudah mengetahui gambaran awal mengenai  apa saja menjadi tolak ukur dalam 

budaya sekolah. Menurut Widyosiswoyo (204:6)  ruang lingkup budaya sekolah 

yaitu perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol budaya, dan dapat 

dikelaskan lebh rinci sebagai berikut. 

1) perilaku, dapat diartikan sebagai tanggapan yang terwujud 

dalam gerakan sikap, 2) tradisi dalam budaya sekolah merupakan 

kebiasaan yang sudah ada sebelumnya, dimana tradisi tersebut 

turun temurun dan dilakukan dalam lingkungan sekolah.3) 

kebiasaan keseharian merupakan strategi pendidikan yang 

bertujuan membentuk karakter kepada objeknya 4) Simbol-simbol 

budaya, sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai agama.  

Bersadasarkan uraian diatas dapat disimpulakan bahwa ruang lingkup budaya 

sekolah merupakan batasan yang terdapat di sekolah itu sendiri dan terdapat 

beberapa asfek yaitu perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, serta simbol-simbol 

budaya yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Perilaku disini 
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merupakan bentuk sikap, hal utama dalam budaya sekolah  perilaku yaitu 

pengaplikasian akhlak atau adab yang telah dikonsepkan. Tradisi sendiri sangat 

berperan penting dalam pembiasaan peserta didik, secara langsung dengan adanya 

taradisi maka siswa atau warga sekolah akan mengikuti tadisi yang sudah ada 

tanpa perlu dijelaskan lagi dan tardisi disini berorientasi pada hal yang positif. 

Kebiasaan sehari-hari merupakan suatu konsep yang melekat pada kepribadian 

yang nantinya dapat melekat pada kegiatan sehari-hari, dan simbol-simbol budaya 

megandung nilai keagamaan, seperti dalam berpakaian, pemasangan motto yang 

mengandung pesan-pesan nilai agama. Selain ruang lingkup, budaya sekolah juga 

memiliki manfaat tersendiri untuk mengetahui tingkatan dari mutu sekolah. 

c. Manfaat Budaya Sekolah. 

 Budaya sekolah pada dasarnya memiliki manfaat yang sangat baik untuk 

meningkatkan mutu pendidikan bagi sekolah itu sendiri, maka budaya sekolah 

sangat perlu diciptakan dalam lingkup sekolah. Budaya sekolah pada dasarnya 

perlu diciptakana  rasa saling memiliki, mencintai, saling mempercayai satu sama 

lain serta memerlukan perasaan bersama dan intensitas nilai yang memungkinkan 

adanya kontrol perilaku individu dan kelompok serta memiliki suatu tujuan dalam 

menciptakan perasaan sebagai suatu keluarga. Menurut Zinudin  (2015:11) 

manfaat yang diperoleh dalam budaya sekolah yang kuat, intim, kodusif, dan 

bertanggung jawab adalah: 

1) menjamin kualitas kerja yang lebih baik, 2) membuka seluruh 

jaringan komunikasi dari segala jenis dan level baik komunikasi 

vartikal maupun horizontal, 3) lebih terbuka dan transparan, 4) 

menciptakan kebersamaan dan rasa saling memiliki yang tinggi, 5) 

meningkatkan solidaritas dan rasa kekelurgaan, 6) jika menemui 

kesalahan segera diperbaiki, 7) dapat berdaptasi dengan baik 

terhadap perkembangan IPTEK. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat tidak hanya 

dirasakan dalam lingkungan sekolah tetapi dimana saja karna dibentuk oleh norma 

pribadi dan bukan oleh peraturan yang kaku dengan berbagai hukuman jika terjadi 

pelanggaran yang dilakukan. Selain beberapa manfaat diatas menurut Daryanto 

(2015:11) manfaat lain bagi individu (pribadi) dan kelompok adalah: 

1) Meningkatkan kepuasan kerja, 2) pergaulan lebih akrab, 3) 

disiplin meningkat, 4) pengawasan fungsional bisa lebih ringan, 5) 

muncul keinginan untuk selalu ingin berbut positif, 6) belajar dan 

berprestasi terus, 7) selalu ingin memberikan yang terbaik bagi 

sekolah, keluarga, orang lain, dan diri sendiri. 

 Berdasraan pembahasan diatas dapat disimpulkan bawa manfaat budaya 

sekolah tidak hanya berdampak pada sekolah saja melainkan untuk warga lainnya, 

bahkan manfaat budaya sekolah memiliki manfaat bagi individu dan kelompok. 

Selain manfaat, budaya sekolah juga memiliki model untuk meningkatkan 

kualiatas sumber daya dari warga sekolah. 

 

d. Model Budaya Sekolah 

 Model budaya sekolah yang diharapkan untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia baik itu kepala sekolah, guru, dan staf sekolah dan 

utamanya siswa siswa yang dapat dijadikan dasar dalam upaya memperbaiki iklim 

sekolah. Model tersebut merupakan integrasi komponen-komponen seperti budaya 

sekolah, iklim organisasi, dan penata sistem sekolah. Menurut Daryanto (2015:11) 

komponen pengembangan budaya sekolah secara umum data diklasifikasikan 

dalam tiga kategori dengan beberapa aspek sebagai berikut: 

1) budaya sekolah meliputi aspek-aspek: a) nilai, b) norma dan 

c) prilaku yang dibentuk oleh warga sekolah 2) lingkungan 

fisik sekolah meliputi: a) keadilan, b) keamanan, c) 

kenyamanan, d) ketentraman, e) kebersihan. 3) lingkungan 
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sistem sekolah meliputi: a) berbasis mutu, b) kepemimpinan 

kepala sekolah, c) disiplin dan tata tertib, d) penghargaan dan 

insentif, e) harapan untuk berprestasi, f) evaluasi, g) 

komunikasi yang intensif dan terbuka. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa model tersebut 

menjelaskan  bagaimana membangun sebuah budaya sekolah berdasarkan unsur-

unsur, serta merupakan kumpulan nilai-nilai, norma, dan perilaku yang 

mengontrol interaksi personil sekolah dengan orang diluar sekolah. Budaya 

oraganisasi sekolah tidak lepas dari nilai-nilai yang dianut oleh individu-individu 

yang memiliki kepentingan dengan sekolah, atau dengan kata lain budaya sekolah 

merupakan hasil interkasi nilai-nilai yang dianut individu didalam dan di luar 

sekolah. Sekolah merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara dasar 

dengan sebuah batasan yang relative terus menerus untuk mewujudkan visi, misi, 

tujuan, dan sasaran sekolah. 

 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Kajian yang relevan dengan penelitian ini salah satunya yaitu Dian Susanti 

yang berjudul “implementasi nilai-niali Pancasila dalam kegiatan pemberdayaan 

dan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten 

Demak”, tahun 2013. Hasil penelitian implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam 

kegiatan PKK adalah: sila kelima dari Pancasila tercermin dalam implementai 

pengamalan nilai-nilai pancasila dalam (PKK).   

Persamaan terdahulu dengan penelitian sekrang adalah sama-sama membahas 

tentang implementasi pengamalan nilai-nilai Pancasila. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan 

yang terdapat yaitu penelitian Dian Susanti melakukan penelitian pada kegiatan 
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pemberdayaan dan ksejahteraan Keluarga (PKK) sedangkan penelitian ini 

meneliti implementasi nilai-nilai dalam budaya sekolah dasar.  

Kajian penelitian yang relevan selajutnya yaitu Ita Rahmawati berjudul 

“implementasi pembelajaran nilai-nilai Pancasila  dalam mata Pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Di kelas VIII SMP Negerii 7 kota Malang”, 

tahun 2016 .  Hasil penelitian diatas yaitu menunjukan dalam setiap materi muatan 

PKn secara tidak langsung mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara 

menyeluruh. Bahkan setiap materi yang diajarkan pada siswa harus memuat nilai-

nilai Pancasila sesuai dengan SK, KD yang diajarkan. Kemudian nilai tersebut 

diintegrasikan dalam setiap komponen yang terdapat dalam perangkat 

pembelajaran. 

Persamaan yang terdapat yaitu melakukan penelitian tentang implementasi 

pengamalan nilai-nilai Pancasila, penelitian ini membahas tentang bagaimana 

implementasi, apa faktor pendukung dan penghambat saat implementasi nilai-nilai 

pacasila. Perbedaan yang terdapat dari penelitian terdahulu yaitu penelitian Ita 

Rahmawati melakuan penelitian ketika pembelajaran dimulai pada muatan 

pendidikan Kewarga Negaraan dan subjeknya SMP, dan sedangkan penelitian 

yang sekalang implementasi pengamalan nilai Pancasila dalam budaya sekolah.  

Kajian penelitian yang relevan selanjutnya yaitu Anas Fauzian berjudul 

“implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan kepramukaan (studi kasus di 

Sesskolah menengah pertama negeri 1 Boyolali tahun pelajaran 2012/2013)”, 

tahun 2013.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud nilai-nilai Pancasila 

dapat dilihat melalui program-program yang dibentuk oleh sekolah, penerapan 

nilai kemanusiaan tampak dari rasa kasih sayang antar anggota pramuka. 
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Penerapan nilai persatuan dilihat dari kegiatan yang dilakukan selalu 

mengutamakan serta memupuk rasa kebersamaan. 

Persamaan yang terdapat yaitu melakukan penelitian tentang implementasi 

nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif 

diskriptif. Sedangkan perbedaan yang terdapat yaitu implementasinya dalam 

ekstrakulekuler pramuka dan subjek penelitiannya SMP. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi ideal: 

Guru memberikan contoh sikap-sikap 

yang mencerminkan nilai Pancasila, 

menanamkan sikap disiplin terhadap siswa 

melalui berbagai cara, melatih siswa untuk 

rajin beribadah, dan siswa diajak dan 

dilatih untuk membudayakan 3S (senyum, 

salam,sapa) 

Faktor pendukung 

dan faktor 

penghambat 

implementasi 

pengamalaan nilai-

nilai Pancasila dalam 

budaya sekolah ? 

Budaya sekolah  

Budaya sekolah meliputi: 

1) perilaku, 2) tradisi, 3) kebiasaan sehari-hari, 4) simbol-simbol budaya 

Solusi untuk 

mengatasi hambatan  

implementasi 

pengamalan nilai-

nilai Pancasila 

dalam budaya 

sekolah ? 

 

Bagaimana 

implementasi 

pengamalan nilai-

nilai Pancasila dalam 

budaya sekolah ? 

Analisis implementasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam budaya sekolah di SD 

Muhammadiyah 6 Malang 

Kondisi nyata: 

Guru sudah memberikan contoh sikap 

yang mencerminkan nilai-nilai 

pancasila, akan tetapi masih dijumpai 

siswa yang kurang  sopan, jujur, suka 

mengulur-ulurkan waktu ketika sholat 

berjamaah, suka berkata kotor, dan 

tidak patuh terhadap guru. 

Penelitian ini fokus  pada implementasi pengamalan nilai-nilai 

Pancasila mencangkup 5 sila Pancasila dalam kegiatan budaya 

sekolah. 


