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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari lima 

sila negara yang perumusannya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945. Pancasila merupakan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. 

Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia dihayati sebagai corak yang khas dan 

tidak bisa dipisahkan dari bangsa Indonesia.  

Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa yang didalamnya 

terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung 

dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap 

baik. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa perlu diimplementasi 

untuk membangkitkan semangat juang bangsa. Semangat juang itu bukan saja 

untuk menyelesaikan permasalahan keterpurukan ekonomi, tetapi juga untuk 

meningkatkan kualitas SDM Indonesia. (Nugroho, 2010, hlm 109) Oleh karena 

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-

nilai luhur budaya bangsa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat 

Indonesia. Pancasila juga merupakan perjanjian luhur rakyat Indonesia yang 

disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi 

kemerdekaan. 

Pancasila memiliki nilai-nilai luhur dalam setiap sila Pancasila yang harus 

diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia agar dapat mencapai tujuan hidup bangsa.  

Pancasila mengandung nilai-nilai luhur bangsa yaitu nilai ketuhanan, 

kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila 

tersebut tumbuh dan berkembang dari dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-

nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia manjadi landasan, dasar, serta 

motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam 

kehidupan kenegaraan. Dengan perkataan lain, nilai-nilai Pancasila 

merupakan “dassollen” atau cita-cita tentang kebaikan yang harus 

diwujudkan menjadi suatu kenyataan atau ’dassein” (Rukiyati, dkk 2013 

hlm 57). 

Pancasila sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta 

harus tertanam dalam diri setiap warga negara Indonesia dan diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Berbagai upaya sudah pernah 
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dilakukan oleh para pemimpin bangsa agar karakter dan budaya suatu bangsa harus 

dipertahankan sehingga dapat dibedakan antara bangsa yang satu dengan yang 

lainnya. Untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia perlu melakukan 

pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan 

Pembukaan UUD 1945. Pendidikan karakter yang baik harus melibatkan 

pengetahuan yang baik (moral knowing), perasaan yang baik atau loving good 

(moral feeling) dan perilaku yang baik (moral action) sehingga terbentuk 

perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik. (Huriah Rachmah, 

2013 : 7) 

Pancasila dapat tertanam dalam diri setiap warga negara Indonesia seperti 

dengan adanya Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa 

yang menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan 

sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Pada tahun 2003 Tap MPR 

Nomor II/MPR/1978 dicabut dengan Tap MPR Nomor I/MPR/2003 dengan 45 

butir pengamalan Pancasila, namun dalam kenyataannya tidak dipublikasikan 

kajian mengenai butir-butir Pancasila benar-benar diamalkan dalam keseharian 

masyarakat di Indonesia atau sebaliknya. 

Permasalahan yang dihadapi akhir-akhir ini yaitu mulai kurangnya 

pengamalan dan pengetahuan mengenai Pancasila. Pada tahun 2017 Indonesia 

membubarkan Hizbut Tahrir karena bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi, 

mengancam ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan negara. 

Sebagaimana dikutip dari laman web : http://www.laduni.id/, ditemukan bahwa 

sejumlah 20 negara bersama Indonesia melarang kelompok radikal Hizbut Tahrir 

yang membawa nama Islam dalam beroperasi di negaranya. Mesir menolak Hizbut 

Tahrir karena terlibat kudeta 1974, Suriah menolak Hizbut Tahrir melalui jalur 

ekstra yudisial 1998, Turki menolak Hizbut Tahrir sebab dianggap organisasi 

teroris 2004, Kazakhstan menolak Hizbut Tahrir karena terlibat terorisme 2005, 

China menolak Hizbut Tahrir karena melakukan kegiatan teror 2006, Bangladesh 

menolak Hizbut Tahrir karena mengancam kedamaian, Prancis menolak Hizbut 

Tahrir sebab organisasi ilegal, Spanyol menolak Hizbut Tahrir sebab organisasi 

ilegal 2008, Tunisia menolak Hizbut Tahrir karena merusak ketertiban umum. 
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Sebagai bagian dari negara Indonesia, kaum muda harus mendukung dan 

mengawal keputusan pemerintah untuk mempertahankan keutuhan negara, sikap 

tersebut bukan berarti anti Islam karena mendirikan Khilafah tidak termasuk 

kewajiban bagi seorang muslim dan tidak mengganggu keislaman seseorang karena 

tidak termasuk Rukun Islam ataupun Rukun Iman. Jika memperhatikan data yang 

disampaikan oleh Febi seorang pegiat literasi di PKPT IPNU IPPNU Universitas 

Islam Malang organisasi HTI yang terdapat di beberapa dunia pun memiliki 

perlakuan yang sama dari pemerintah yaitu tidak mendapatkan haknya untuk 

menyampaikan suara dan pendapatnya karena dianggap radikal dan bertentangan 

dengan ideologi atau dasar negaranya. 

Memasuki dunia pendidikan tentu hal ini tidak boleh terjadi, Kementerian 

pendidikan saat ini sangatlah giat mengembangkan pendidikan berkarakter guna 

mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam rangka lebih memperkuat 

pelaksanaan. Pendidikan karakter pada satuan pendidikan telah teridentifikasi 18 

nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya dan Tujuan Pendidikan 

Nasional yaitu: Religius, Jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 

peduli sosial, tanggung jawab (Kemdiknas, 2011, hlm 8). 

Generasi yang akrab dengan teknologi menjadi kekuatan basar bagi bangsa 

Indonesia di tengah arus globalisasi, potensi ini merupakan investasi bangsa dalam 

menghadapi tantangan zaman menuju seratus tahun kemerdekaan Indonesia. 

Membangun antusiasme dalam memperjuangkan negara sebagai ekspresi 

nasionalisme kaum muda yang mempunyai cita-cita tinggi untuk peradaban 

progresif, karena kaum muda sekarang adalah para tokoh bangsa pemegang kendali 

arah masa depan negeri ini.  
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Masalah kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini diantaranya 

lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara 

seperti semangat bergotong royong, kepatuhan hukum, kesantunan, kepedulian, 

pancasila belum menjadi sikap dan kehidupan sehari-hari. Pentingnya peran 

pendidikan kewarganegaraan dalam memberikan wawasan, pemahaman nilai-nilai 

Pancasila menjadi sorotan utama ketika masalah-masalah tersebut datang dan 

muncul di media masa.  

Mengingat begitu pentingnya mempelajari nilai-nilai Pancasila, maka 

daripada itu dalam mempelajari nilai-nilai Pancasila tersebut jangan sampai /tidak 

boleh salah kaprah agar tidak menimbulkan salah tafsir. Seperti halnya dengan 

tujuan kita mempelajari sesuatu, lebih-lebih jika sesuatu itu merupakan ilmu 

pengetahuan, maka tujuan kita mempelajari Pancasila ialah ingin mengetahui 

Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis 

konstitusional maupun secara objektif-ilmiah. Secara yuridis konstitusional karena 

Pancasila adalah dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar untuk 

mengatur/menyelenggarakan pemerintahan negara. Oleh karena itu, tidak setiap 

orang boleh memberikan pengertian atau tafsiran menurut pendapatnya sendiri. 

Secara objektif-ilmiah karena Pancasila adalah suatu paham filsafat, suatu 

philosophical way of thinking atau philosophical system sehingga uraiannya harus 

logis dan dapat diterima oleh akal sehat (Darmodiharjo. 1991. hlm. 13) 

Indikasi mulai berkurangnya pengetahuan & pengamalan Pancasila pada 

warga negara antara lain masih ditemukan warga negara yang tidak hafal sila 

Pancasila, mulai lunturnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan berkurangnya 

sikap cinta tanah air dan terjadinya degradasi moral/karakter di masyarakat. Selain 

hal tersebut, indikasi mulai lunturnya jiwa Pancasila dalam diri masyarakat 

Indonesia yaitu semakin banyaknya masyarakat yang bangga terhadap budaya luar 

dan kurang tertarik untuk melestarikan budaya Indonesia sendiri.  

Semakin lunturnya jiwa Pancasila dalam diri warga negara Indonesia atau 

kita sebut dengan degradasi nilai tentu akan menjadi ancaman untuk Indonesia. 

Degradasi berarti kemorosotan, kemunduran atapun penurunan sesuatu hal. Jika 

warga negara Indonesia mengalami kemunduran dalam nilai maupun karakter, 

maka Indonesia dapat terpecah belah dan keadaan menjadi kacau. Hal ini jika tidak 
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segera ditangani akan berdampak sangat serius bagi bangsa Indonesia pada masa 

yang akan datang. Degradasi karakter muncul karena adanya contoh kurang baik 

dari orang yang lebih dewasa seperti guru, orang tua dan lainnya. Misalnya budaya 

buang sampah sembarangan, budaya terlambat, budaya tidak sabaran dan budaya 

merokok (Huriah Rachmah, 2013, hlm 9). 

Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan 

penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini ditanamkan secara konsekuen baik dan 

benar dalam kehidupannya. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yaang berbunyi Pendidikan Nasional 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan di Negara Indonesia haruslah 

berpedoman terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pendidikan pancasila yang dilaksanakan disekolahan sudah 

terintegrasi dengan pendidikan kewarganegaraan dengan penamaan pendidikan 

pancasila dan kewarganegaraan. Namun dalam pencapaian visi dan misinya belum 

sampai dalam tahapan yang efektif karena keterbatasan waktu dan arus globalisasi 

yang kuat menjadi tantangan yang dihadapi secara langsung oleh guru PPKn 

disekolahan. 

Para siswa tentunya harus memahami, memaknai, dan mengamalkan nilai-

nilai Pancasila dalam kehidupannnya agar dapat menjadi pedoman hidup. Maka 

dari itu diperlukannya suatu cara yang efektif guna menciptakan warga Negara yang 

baik dan smart dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Cara untuk 

penanaman nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui upaya pembiasaan, 

pengamalan, pengkondisian lingkungan, dan keteladanan. (Yana Nuryana, 2018 , 

hlm 199). Sekolah yang memiliki fasilitas asrama menjadi keuntungan untuk 

melanjutkan kegiatan pembinaan nilai-nilai Pancasila karena para siswa itu sendiri 

dapat menerima program atau kegiatan yang telah ditentukan sehingga asrama bisa 

menjadi sistem sosial. 

Sebagai sistem sosial, asrama pendidikan memiliki elemen-elemen penting 

untuk mencapai tujuan bersama warga asrama dan tujuan masyarakat yang lebih 

besar dan lebih luas. Elemen-elemen tersebut biasanya saling terkait dan saling 

mempengaruhi. Setiap elemen pada umumnya menunjukkan strukturnya masing-
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masing dengan karakteristik kultur tertentu. Setiap struktur memiliki fungsi tertentu 

untuk mencapai tujuan tertentu dan memiliki cara tertentu yang diyakini sebagai 

strataegi yang jitu untuk menanamkan sebuah kultur yang dikehendaki. (Munir, 

2016, hlm 288) 

Asrama sebagai sebuah lembaga pembinaan mempunyai peranan penting 

dalam penanaman dan pengetahuan nilai-nilai Pancasila. Asrama yang tugas 

pendidikannya dilakukan oleh sekolah tidak memiliki penyaluran materi Pancasila 

melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan tidak memiliki ekstra 

kulikuler kepramukaan sehingga penanaman nilai nilai Pancasila dilakukan dalam 

kegiatan sehari hari siswa dan melalui program-program asrama. 

Dilain pihak, Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua Provinsi Jawa Barat 

yang didirikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat pada tahun 1995 menjadi tempat 

pembinaan putra-putri daerah Jawa Barat yang terletak di jalan terusan Kolonel 

Masturi No. 86 Desa Jambu Dipa kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. 

Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua bertempat di lokasi yang strategis karena 

berada dipinggir jalan dan dekat dengan Kantor Bupati Bandung Barat. Asrama 

Bina Siswa SMA Plus mempunyai sumber daya dari siswa, guru, Pembina dan 

lingkungan asrama. Siswa di Asrama Bina Siswa SMA Plus mempunyai 

karakteristik yang beragam dan berasal dari latar belakang keluarga dan budaya 

masyarakat yang berbeda-beda baik dari golongan orang tidak mampu, yatim piatu 

dan miskin . Asrama Bina Siswa SMA Plus juga mempunyai beberapa program 

pembinaan siswa seperti kepesantrenan dan kesatriaan. Kegiatan tesebut dapat 

mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. 

Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua  sebagian besar dapat menerapkan 

nilai-nilai Pancasila meskipun masih dijumpai beberapa siswa yang belum 

menampilkan akhlak yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila. Sikap ramah, 

sopan santun, suka menolong, dan menghormati orang lain sepertinya masih kurang 

melekat pada sebagian diri siswa. Namun demikian, banyak juga siswa yang sudah 

menampilkan akhlak yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti berpendapat bahwa 

asrama juga mempunyai peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan 

nilai-nilai Pancasila. Asrama tentunya bisa dijadikan sebagai bagian dari 
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community civic education atau komunitas pendidikan kewarganegaraan. Asrama 

sebagai komunitas pendidikan kewargangaraan dapat memberikan kegiatan yang 

akan berdampak pada perkembangan moral dan kepribadian siswa sesuai dengan 

ideology bangsa Indonesia yaitu ideologi Pancasila. Pendidikan dan pengamalan 

nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila sangat penting untuk 

diterapkan dan dibiasakan pada siswa. Mengingat pentingnya implementasi nilai-

nilai Pancasila di tingkat persekolahan dan asrama bina siswa yang menjadi salah 

satu aset provinsi Jawa Barat dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas 

serta untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila di 

asrama maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian “IMPLEMENTASI 

PEMBINAAN NILAI-NILAI PANCASILA DI ASRAMA BINA SISWA SMA 

PLUS CISARUA PROVINSI JAWA BARAT”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan di atas, maka peneliti 

disini akan merumuskan masalah untuk memperoleh sasaran yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

implementasi pembinaan nilai-nilai pancasila di asrama bina siswa sma plus 

terhadap pertumbuhan karakter siswa asrama. Karena perlunya pembatasan yang 

nantinya akan menyebabkan kepastian dalam mencapai tujuan penelitian.  Untuk 

itu peneliti perlu membatasi ruang lingkup masalah atau rumusan masalah yang 

akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Apa hasil program pembinaan nilai-nilai Pancasila di Asrama Bina Siswa SMA 

Plus Cisarua Provinsi Jawa Barat? 

2. Bagaimana implementasi pembinaan nilai-nilai Pancasila di Asrama Bina 

Siswa SMA Plus Cisarua Provinsi Jawa Barat? 

a. Bagaimana proses pengembangan materi yang diterapkan dalam program 

pembinaan nilai-nilai Pancasila di Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua 

Provinsi Jawa Barat? 

b. Bagaimana metode pembinaan nilai-nilai Pancasila di Asrama Bina Siswa 

SMA Plus Cisarua Provinsi Jawa Barat? 

c. Bagaimana evaluasi yang diterapkan dalam program pembinaan nilai-nilai 

Pancasila di Asrama Bina Siswa SMA Plus Provinsi Jawa Barat? 

3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang ditemui dalam 

implementasi pembinaan nilai-nilai Pancasila di Asrama Bina Siswa SMA Plus 

Cisarua Provinsi Jawa Barat. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hasil program pembinaan nilai-nilai Pancasila di Asrama Bina 

Siswa SMA Plus Cisarua provinsi Jawa barat 

2. Mengetahui proses perencanaan, metode dan cara evaluasi program 

pembinaan nilai-nilai Pancasila di asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua 

Provinsi Jawa Barat 
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3. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ditemui dalam 

implementasi pembinaan nilai-nilai Pancasila di Asrama Bina Siswa SMA 

Plus Cisarua Provinsi Jawa Barat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah manfaat dari segi teoritis, segi 

kebijakan, segi praktis, serta segi isu dan aksi sosial.  

 

1.4.1 Segi Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara 

teoritis dibidang Pendidian Kewarganegaraan khususnya dalam kajian tentang 

masyarakat madani yang bermoral. Sesuai dengan tujuan dari Pendidikan 

Kewarganegaraan yaitu membentuk warganegara yang baik (to be a good 

citizenship) termasuk dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. 

 

1.4.2 Segi Kebijakan 

Penelitian ini digunakan untuk menjadi pembanding terhadap kebijakan, baik 

kebijakan yang sedang berlaku (ius contitutum) sekarang maupun kebijakan yang 

akan diberlakukan nantinya (ius constituendum). Dengan memperdalam kajian 

tentang implementasi pembinaan nilai-nilai Pancasila, maka dapat menjadi bahan 

evaluasi guna membangun inovasi kebijakan dalam meningkatkan sikap warga 

negara yang demokratis Pancasilais.   

 

1.4.3 Segi Praktis 

1.4.3.1 Bagi Mahasiswa  

Bagi mahasiswa penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan pengetahuan 

dan dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan sikap bangga terhadadp 

Pancasila. 

1.4.3.2 Bagi Asrama Bina Siswa SMA Plus 

Bagi Asrama Bina Siswa SMA Plus penelitian dapat menjadi acuan dalam 

memberikan pembinaan mengenai pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila 

guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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1.4.3.3 Bagi Mayarakat  

Penelitian ini memeberikan manfaat bagi masyarakat untuk dapat dijadikan 

dorongan serta referensi untuk membentuk rasa bangga serta dapat menerapkan 

nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 

1.4.3.4 Bagi Pembaca  

Penelitian dapat dijadikan referensi terkait pola pembinaan nilai-nilai 

Pancasila. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan perbandingan pola 

pembinaan organisasi-organisasi lainya yang berorientasi dalam menjaga keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

1.4.4 Segi Isu dan Aksi Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta arahan bagi 

masyarakat dalam berperilaku sehari-hari yang dapat membangkitkan semangat 

nasionalisme dari warga negara. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan pula 

memunculkan tindakan-tindakan maupun kegiatan-kegiatan dari masyarakat yang 

membangkitkan semangat nasionalisme bagi warga negara pada umumnya dan bagi 

generasi muda pada khususnya. 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi ini berisi rincian tentang urutan penelitian dari 

setiap bab dan bagian demi bagian dalam skripsi. Skripsi ini terdiri dari lima bab. 

1. Bab I merupakan bagian awal dari skripsi yang berisi enam bagian, yaitu latar 

belakang penelitian, pembatasan masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir dan struktur organisasi skripsi.  

2. Bab II berisikan kajian pustaka. Kajian pustaka berkaitan dengan masalah yang 

sedang diteliti. Kajian pustaka berisi mengenai tinjauan umum tentang   

implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pembinaan karakter siswa 

asrama. 
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3. Bab III berisi penjabaran mengenai metode penelitian dan komponen lainnya, 

seperti lokasi dan subjek penelitian, pendekatan dan metode penelitian, 

prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.  

4. Bab IV merupakan bab yang memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab ini terdiri dari dua hal utama, yakni deskripsi hasil penelitian dan 

pembahasan.  

5. Bab V merupakan bab terakhir yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan 

penulis terhadap hasil analisis temuan penelitian. Bab ini terdiri dari dua 

bagian, yaitu kesimpulan dan saran. 


