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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kemajemukan agama merupakan salah satu ciri bangsa Indonesia, yang 

pada akhirnya mengakibatkan kemajemukan ormas-ormas keagamaan  yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kemajemukan ormas keagamaan 

termasuk ormas Islam  hendaknya tidak dipandang sebagai penghambat 

terciptanya kerukunan hidup dalam masyarakat. Keragaman ormas hendaknya 

dijadikan sebagai modal untuk bergaul dan berinteraksi guna memperluas 

wawasan dan pergaulan dengan sesama. Keragaman ormas Islam hendaknya 

dijadikan sarana untuk saling mengenal dan bersilaturahmi dengan sesama. 

Bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, kerukunan antar ormas Islam 

dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Kondisi ini 

penting bagi pembangunan nasional. Pengalaman membuktikan bahwa gangguan 

ketertiban dan keamanan telah mengakibatkan tersendatnya proses pembangunan 

nasional. Hal ini mudah dipahami karena dana, daya perhatian dan pemikiran 

yang seharusnya dipergunakan untuk menunjang pembangunan terpaksa dialihkan 

untuk meredakan gangguan keamanan dan memulihkan ketertiban dalam 

kehidupan masyarakat. 

Keragaman ormas Islam merupakan kenyataan sosial yang tidak bisa 

dihindari dalam masyarakat Indonesia. Keragaman ormas Islam terjadi karena 

negara Indonesia memberikan jaminan hukum kepada setiap warganya untuk 

berorganisasi sesuai dengan keinginannya. Jaminan hukum berorganisasi terdapat 

dalam Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

Keragaman ormas Islam merupakan modal dasar dalam pembangunan 

karena ormas Islam dapat menjadi saluran ataupun penggerak pembangunan 

nasional. Akan tetapi, keragaman tersebut tidak mustahil akan menjadi tantangan 

jika dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan  bernegara 

terjadi perpecahan-perpecahan.  
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Sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, semua ormas Islam, 

hendaknya memiliki jiwa patriotisme dan semangat kebangsaan. Artinya, seluruh 

ormas Islam selalu memiliki rasa kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara 

serta memiliki kesediaan untuk rela berjuang dan berkorban demi kepentingan 

bangsa dan negara. 

Semangat nasionalisme dan patriotisme, bukan hanya ditampilkan kalau 

ada bangsa lain yang ingin menjajah Indonesia, tetapi juga dapat diwujudkan 

dengan menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara. Setiap ormas Islam 

hendaknya  lebih mendahulukan  kepentingan bangsa dan negara daripada 

kepentingan golongan.  Kepentingan bangsa dan negara harus menjadi prioritas 

utama dalam setiap gerak langkah dan kegiatan yang dilakukan ormas-ormas 

Islam. 

Jiwa patriotisme ormas Islam sebenarnya bukan hal baru, karena jiwa 

keimanan dan ketakwaan bangsa Indonesia telah mengobarkan semangat jihad 

dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semangat jihad yang dilandasi 

oleh keimanan dan ketakwaan menjelma mendji pekikan takbir dalam setiap 

pertempuran melawan penjajah di seluruh tanah air Indonesia. Patriotisme yang 

dilandasi oleh semangat jihad, merupakan modal penting bagi segenap ormas 

Islam untuk turut serta dalam membela kepentingan bangsa dan negara. Semangat  

keagamaan menjadi daya pendorong ormas-ormas Islam untuk mengobarkan 

kecintaan terhadap tanah air, kemerdekaan, bangsa, dan negara. 

Ormas Islam dapat menunjukkan sikap nasionalisme dan patriotisme 

dengan menjadi “agent of change” atau pembaharu demi kemajuan bangsa. 

Ormas Islam menjadi agent of change artinya ormas Islam dapat menjadi sarana 

untuk menemukan ide-ide atau pemikiran baru yang berguna dan bermanfaat bagi 

kemajuan bangsa dan negara. Disamping itu, melalui anggota-anggotanya, ormas 

Islam dapat menyebarluaskan berbagai ide atau pemikiran-pemikiran baru yang 

bermanfaat kepada anggota masyarakat lainnya. Hal ini dapat dilakukan ormas 

Islam melalui pendirian lembaga pendidikan atau kegiatan ilmiah seperti diskusi, 

seminar, atau latihan kerja.  
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Konsensus nasional yang selama ini menjadi dasar dalam penanaman, 

penumbuhan, dan pengembangan rasa, jiwa dan semangat kebangsaan serta 

memberikan panduan, tuntunan dan pedoman bagi bangsa Indonesia melakukan 

perjuangan guna mencapai cita-cita nasionalnya, ternyata mengalami suatu 

kemunduran (degradasi). Ditambah dengan kebijakan pemerintah memberlakukan 

otonomi daerah semakin membuat kecemasan tergerusnya nasionalisme dan 

munculnya etnosentrisme (Komalasari dalam Jurnal Civics Vol I Nomor 8, 

2007:553). 

Itulah yang sebenarnya dikhawatirkan Bung Hatta ketika merancang 

sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama Bung Karno, bahwa 

kedepan tantangan besar bangsa yang telah menjadi satu dalam kerangka 

Republik Indonesia ini adalah terjadinya disintegrasi, perang antar-etnik, ras, dan 

agama sebagai konsekuansi logis dari negara multikultur. Kekhawatiran Hatta 

senada dengan yang dijelaskan Naisbitt (1994: 15) bahwa masalah suku bangsa 

ataupun etnis dapat menjadi boomerang bagi bangsa yang kurang arif dalam 

melakukan kebijakan politiknya.  

Degradasi nilai-nilai kebangsaan saat ini menjadi isu yang hangat 

dibicarakan di pelbagai media, baik televisi, koran, radio, dan internet. 

Menurunnya nilai toleransi, moderasi, penghargaan akan adanya pluralitas, serta 

terkikisnya semangat cinta tanah air menjadikan pentingnya dilakukan suatu 

upaya untuk memberikan pencerahan sosial kepada masyarakat ikhwal 

pembangunan nilai-nilai kebangsaan.  

Tergerusnya nilai-nilai luhur bangsa semakin mendorong masyarakat 

Indonesia pada suatu arah yang semakin menjauhi cita-cita kebangsaan kita. 

Sebuah cita-cita yang ingin mengantarkan masyarakat bangsa pada suatu titik 

kemulyaan di hadapan bangsa sendiri dan bangsa lain. Sebuah bangsa yang 

berkeadaban di tengah fenomena multikulturalitas bangsa yang ada. Selain itu, 

tergerusnya nilai-nilai luhur bangsa tersebut akan mendorong terjadinya implikasi 

yang parah secara sosial (Taufiq, 2008: 1).  

Cidera sosial yang selama ini terjadi ditandai oleh munculnya  pelbagai 

macam sikap sosial yang ingin menang sendiri (individualistis), munculnya ego 
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pribadi dan kelompok yang menggadaikan semangat persatuan dan kesatuan 

sebagai sebuah bangsa, sikap main hakim sendiri, serta munculnya perasaan “saya 

yang paling benar” dan lain sebagainya. 

Sekaitan dengan itu, dapat diyakini bahwa tatanan sosial kebangsaan 

Indonesia akan semakin tidak terarah dan terkendali. Proses sosial kebangsaan 

yang demikian turut berkontribusi terhadap semakin terpuruknya bangsa 

Indonesia. Bersamaan dengan hal itu, proses transformasi nilai-nilai kebangsaan 

seperti nilai toleransi, moderasi, inklusivitas, solidaritas, dan kesediaan untuk 

berkerja sama dengan warga bangsa yang lain merupakan sesuatu yang 

diniscayakan (Taufiq, 2008: 265). 

Selain itu, permasalahan bangsa Indonesia yang sering terjadi pada masa 

sekarang dan menjadi isu nasional dan bahkan internasional adalah degradasi 

moralitas bangsa yang sangat memprihatinkan. Terjadinya perkelahian, 

kerusuhan, tawuran antarpelajar, mahasiswa, dan penduduk yang sangat 

meresahkan turut memberikan gambaran mengenai realitas masalah kebangsaan 

di Indonesia. Bersamaan dengan berbagai tragedi tersebut, muncul kasus kolusi, 

korupsi, dan nepotisme di kalangan pejabat, aparat, dan birokrat yang berdampak 

buruk pada tatanan kehidupan masyarakat luas.  

Dampak buruk dari ragam fenomena tersebut adalah terjadinya penurunan 

tingkat kepercayaan rakyat terhadap kharisma dan kemampuan para pemimpin 

negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Masyarakat kehilangan figur 

pemimpin yang menjadi panutan, teladan, dan dapat diandalkan dalam upaya 

mempertahankan dan meningkatkan stabilitas keamanan dan kesejahteraan 

masyarakat. Jika permasalahan tersebut tidak segera diatasi, diasumsikan akan 

terjadi kendala utama terhadap kelangsungan dan perkembangan negara ke arah 

yang lebih baik, bahkan besar kemungkinan akan terjadi kehancuran nilai 

kehidupan bangsa. 

Menurut Lickona (1992: 14) bahwa terdapat 10 tanda perilaku manusia 

yang menunjukkan ke arah kehancuran suatu bangsa, yaitu:  

1. Meningkatnya kekerasan. 
2. Ketidakjujuran yang membudaya. 
3. Semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru dan figur 
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pemimpin. 

4. Pengaruh peer group terhadap tindakan kekerasan.  
5. Meningkatnya kecurigaan dan kebencian. 
6. Penggunaan bahasa yang memburuk. 

7. Penurunan etos kerja. 
8. Menurunnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara. 

9. Meningginya perilaku merusak diri . 
10. Semakin kaburnya pedoman moral. 

 

Kesepuluh kriteria sebagai gejala kehancuran suatu bangsa tersebut, jika 

diperhatikan secara seksama selaras dengan kehidupan bangsa Indonesia pada 

masa sekarang yang sedang dilanda krisis dalam berbagai bidang kehidupan. 

Tegasnya, pada masa sekarang bangsa Indonesia sedang dilanda krisis warga 

negara, sebagai dampak dari perilaku yang mayoritas tidak mengindahkan nilai-

nilai Pancasila sebagai landasan, falsafah, dan pedoman hidup dalam 

memperkokoh jatidiri bangsa. Kekuatan nasionalisme bangsa semakin lemah. 

Sebaliknya, kosmopolitanisme mengalami peningkatan yang signifikan, etnisitas 

mencuat dan mengakar dalam tubuh individu, sehingga mengalahkan nilai 

persatuan dan kesatuan bangsa. Melihat pelbagai gejala yang muncul sebagai 

tanda melemahnya nilai-nilai kebangsaan, diperlukan adanya penguatan kembali 

nilai-nilai kebangsaan dan semangat cinta tanah air dalam tubuh bangsa Indonesia 

oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. 

Salah satu organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang saat ini booming 

karena setiap aktivitasnya dinilai kontroversi dalam gejolak politik bangsa adalah 

Ormas Islam FPI. Akan tetapi berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan, 

disamping aksi-aksi kontroversial yang sering diberitakan oleh media, Ormas 

Islam FPI juga melibatkan diri dalam aksi-aksi kemanusiaan antara lain 

pengiriman relawan ke daerah bencana tsunami di Aceh, bantuan relawan dan 

logistik saat bencana gempa di Padang dan beberapa aktivitas kemanusiaan 

lainnyayang menurut aktivis Ormas Islam FPI jarang diekspos oleh media 

nasional. Ormas Islam FPI juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan 

sepanjang tidak bertentangan dengan syari’at Islam. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an (Ali Imran: 105) “Dan 

janganlah kamu menjadi orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah 
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sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang 

yang  mendapat azab yang berat.”  Selain itu pada ayat berikutnya dijelaskan 

kembali bahwa  

“Maka disebabkan karena rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah 
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka.  Dan bermusyawarahlah 

dengan mereka dalam urusan itu.” (QS Ali Imran [3]: 159) 
 
Dari petikan ayat di atas, Islam amat menyerukan pentingnya musyawarah 

dalam menyelesaikan segala permasalahan yang mana hal itu menjadi salah satu 

indikator semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Sebagaimana dijelaskan 

oleh M. Quraish Shihab (2014)  bahwa paham kebangsaan sama sekali tidak 

bertentangan  dengan  ajaran  Al-Qur’an  dan  sunnah.  Bahkan   semua  unsur 

yang melahirkan   paham tersebut,  inklusif  dalam  ajaran  Al Qur’an,  sehingga  

seorang muslim yang  baik  pastilah seorang anggota suatu bangsa yang baik. 

Kalau  anggota  suatu  bangsa  terdiri  dari  beragam  agama  atau  anggota 

masyarakat  terdiri   dari  berbagai  bangsa,  hendaknya  mereka  dapat  

menghayati firman-Nya dalam surat Al Baqarah ayat 148. 

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblat (arah yang ditujunya), dia menghadap ke arah 

itu. Maka berlomba-lombalah kamu (melakukan) kebaikan” 

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan 

informasi bahwa aktivitas Ormas Islam FPI yang berlabel penegakan syari’at 

agama Islam di Kabupaten Purwakarta sebenarnya bukan kali pertama terjadi. 

Sekitar bulan Mei tahun 2006, Ormas Islam FPI berseteru dengan Abdurrahman 

Wahid (Gus Dur) dalam acara lintas agama yang digelar di Kabupaten 

Purwakarta. Pertikaian ini berawal dari pandangan Gus Dur yang saat itu sebagai 

pembicara yang sempat menuding organisasi-organisasi Islam yang mendukung 

RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi disokong oleh sejumlah jenderal.  

Dasar pembentukan Ormas Islam FPI bertujuan sebagai wadah kerja sama 

antara ulama dan umat dalam menegakkan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar di 

setiap aspek kehidupan. Latar belakang pendirian Ormas Islam FPI sebagaimana 

diklaim oleh organisasi tersebut antara lain : 
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1. Adanya penderitaan panjang umat Islam di Indonesia karena lemahnya 

kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya 

pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa.  

2. Adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di 

seluruh sektor kehidupan.  

3. Adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan 

martabat Islam serta ummat Islam. 

Sebenarnya disamping aksi-aksi kontroversial yang sering diberitakan oleh 

media, Ormas Islam FPI juga melibatkan diri dalam aksi-aksi kemanusiaan antara 

lain pengiriman relawan ke daerah bencana tsunami di Aceh, bantuan relawan dan 

logistik saat bencana gempa di Padang dan beberapa aktivitas kemanusiaan 

lainnya yang menurut aktivis Ormas Islam FPI jarang diekspos oleh media 

nasional. 

Tindakan Ormas Islam FPI sering dikritik berbagai pihak karena tindakan 

main hakim sendiri yang berujung pada perusakan hak milik orang lain. 

Pernyataan bahwa seharusnya Polri adalah satu-satunya intitusi yang berhak 

melakukan hal tersebut dijawab dengan pernyataan bahwa Polri tidak memiliki 

insiatif untuk melakukannya. Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang 

responden bahwa Ormas Islam FPI merupakan gerakan lugas dan tanpa kompromi 

sebagai cermin dari ketegaran prinsip dan sikap. Ia menolak anggapan bahwa 

beberapa pihak menyatakan Ormas Islam FPI anarkis dan kekerasan yang 

dilakukannya merupakan cermin kebengisan hati dan kekasaran sikap.  

Aksi  demi  aksi  perusakan  infrastruktur (patung)  yang  telah  dibangun 

oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta  terus menerus terjadi, sebagaimana 

diberitakan oleh http://www.nahimunkar.com/ allahuakbar-umat-muslim-

purwakarta-robohkan-patung-karena-tidak-sesuai-ajaran-Islam (terbit tanggal 18 

September 2011) sebagai berikut: 

Umat Islam Purwakarta kembali membuktikan semangatnya untuk 

meruntuhkan kemunkaran di kotanya. Siang ini, Minggu (18/9) massa 
gabungan sejumlah Ormas Islam, dan pondok pesantren merobohkan 

patung di sejumlah sudut kota. Mereka menilai patung-patung tersebut 
tidak sesuai ajaran Islam dan merusak citra religius kota Purwakarta. Aksi 
tersebut merupakan akumulasi kekesalan terhadap Bupati Purwakarta Dedi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Main_hakim
http://id.wikipedia.org/wiki/Polri
http://www.nahimunkar.com/%20allahuakbar-umat-muslim-purwakarta-robohkan-patung-karena-tidak-sesuai-ajaran-islam
http://www.nahimunkar.com/%20allahuakbar-umat-muslim-purwakarta-robohkan-patung-karena-tidak-sesuai-ajaran-islam
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Mulyadi yang selama ini membandel membangun patung, meskipun 

berkali-kali diingatkan dan dikecam oleh sejumlah ormas Islam. Suasana 
Kota Purwakarta pun diliputi aksi massa yang secara berani 
menghancurkan satu persatu wayang yang memiliki nilai ratusan juta 

rupiah. Sasaran pertama mereka patung Gatot Kaca di Parapatan Comro. 
Dengan menggunakan tambang yang diikatkan ke bagian leher patung, 

massa beramai-ramai menariknya hingga roboh. Aksi kemudian 
dilanjutkan ke Pertigaan Bunder dan Jalan Baru. Dua patung, masing-
masing Semar dan Bima pun juga ikut roboh. Aktivis muslim tersebut 

tetap bersikeras bahwa kotanya harus bersih dari patung-patung berhala.  
 

Banyak juga kalangan yang menilai bahwa kemunculan patung-patung di 

daerah Purwakarta merupakan suatu upaya untuk melestarikan budaya Sunda, 

karena itu tidak bisa memandang peristiwa ini dari sudut pandang agama. Akan 

tetapi, nampaknya patut pula diperhatikan bahwa pemerintah daerah dalam 

menentukan dan mengambil kebijakan pembangunan seyogyanya memperhatikan 

aspek historis dan kondisi sosial masyarakatnya, sehingga tidak terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. 

Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan bernafaskan 

agama sudah seharusnya melakukan segala aktivitas yang mendukung 

terbangunnya nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.  Berdasar pada latar 

belakang sebagaimana dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Strategi Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Berbasis 

Keagamaan Pada Organisasi Kemasyarakatan (Penelitian Fenomenologis 

Terhadap Front Pembela Islam (FPI) di Kabupaten Purwakarta)”. 

 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dijelaskan di atas, maka 

penulis dapat mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut; Pertama, terjadinya 

degradasi nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air di masyarakat. Kedua, 

semakin kaburnya pedoman moral sebagai landasan masyarakat dalam 

berperilaku. Ketiga, penumbuhkembangan nilai-nilai kebangsan dan cinta tanah 

air membutuhkan peran berbagai aspek, baik pemerintah maupun masyarakat. 
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Keempat, perlu adanya pengkajian mengenai peran organisasi kemasyarakatan 

dalam membangun nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. 

 

2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana strategi pengembangan nilai-nilai kebangsaan 

berbasis keagamaan pada organisasi kemasyarakatan, khususnya yang 

dilaksanakan Ormas Islam FPI (Front Pembela Islam). Mengingat luasnya kajian 

penelitian, maka penulis membatasi penelitian menjadi beberapa rumusan sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana pengetahuan Ormas Islam FPI tentang nilai-nilai kebangsaan? 

b. Bagaimana strategi yang dilakukan Ormas Islam FPI dalam 

mengembangkan nilai-nilai kebangsaan? 

c. Hambatan apa yang ditemui Ormas Islam FPI dalam mengembangkan 

nilai-nilai kebangsaan?  

d. Upaya apa yang dilakukan Ormas Islam FPI untuk mengatasi hambatan 

yang muncul dalam pengembangan nilai-nilai kebangsaan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji dan menganalisis strategi pengembangan nilai-nilai kebangsaan berbasis 

keagamaan pada organisasi kemasyarakatan.  

 
2. Tujuan Khusus  

a. Mengkaji dan menganalisis pengetahuan Ormas Islam FPI tentang nilai-

nilai kebangsaan. 

b. Mengkaji dan menganalisis strategi Ormas Islam FPI dalam 

mengembangkan nilai-nilai kebangsaan. 

c. Mengkaji dan menganalisis hambatan yang ditemui Ormas Islam FPI 

dalam mengembangkan nilai-nilai kebangsaan.  
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d. Mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan Ormas Islam FPI untuk 

mengatasi hambatan yang muncul dalam pengembangan nilai-nilai 

kebangsaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat dalam menambah dan 

memperkaya khasanah keilmuan pendidikan kewarganegaraan khususnya dalam 

bidang ilmu kewarganegaraan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang  

berkepentingan, antara lain :  

a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan  

pengalaman serta mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama 

kuliah. Selain itu, penulis juga dapat lebih peka terhadap permasalahan 

sekitar.  

b. Bagi pemerintah, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai realitas implementasi nilai-nilai kebangsaan di 

masyarakat sehingga dapat menjadi masukan bagi penyusunan dalam 

upaya menumbuhkembangkan nilai-nilai tersebut melalui berbagai cara. 

c. Bagi pembaca dan masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai strategi Ormas Islam FPI dalam mengembangkan nilai-nilai 

kebangsaan. 

d. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 

bagi penelitian berikutnya.  

 

E. Struktur Organisasi Tesis  

Bab I Pendahuluan meliputi; a) Latar Belakang Masalah, b) Identifikasi dan 

Rumusan Masalah, c) Tujuan Penelitian, d) Manfaat Penelitian dan e) 

Struktur Organisasi Tesis. 
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Bab II Kajian Pustaka meliputi; a) Konsep Kinerja, b) Organisasi 

Kemasyarakatan, c) Nilai-nilai Kebangsaan, d) Cinta Tanah Air Sebagai 

Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan e) Penelitian terdahulu, dan f) 

Kerangka pemikiran 

Bab III Metodologi Penelitian meliputi;  a) Subjek dan Lokasi Penelitian, b) 

Desain Penelitian dan Justifikasi Penggunaan Desain Tersebut, c) 

Metode Penelitian dan Justifikasi Penggunaan Metode Tersebut, d) 

Definisi Operasional yang Dirumuskan untuk Setiap Variabel, e) 

Instrumen Penelitian, f) Teknik Pengumpulan Data, g) Teknik 

Pengolahan dan Analisis Data, h) Validitas Data, i) Alur Penelitian.  

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian, gambaran umum hasil penelitian dan analisis hasil penelitian 

Bab V Simpulan dan Saran meliputi jawaban atas permasalahan penelitian dan 

saran yang diajukan sebagai tindak lanjut penelitian. 

 

 


