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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia merupakan suatu kesatuan solidaritas kebangsaan. 

Seorang warga negara Indonesia dengan paspor Indonesia belum tentu orang 

tersebut adalah bangsa Indonesia. Seseorang bisa dikatakan bangsa Indonesia 

apabila orang tersebut menganggap dirinya merupakan bagian dari nation 

Indonesia. Maksudnya orang tersebut memiliki kesatuan kepentingan dan simpati 

terhadap tujuan bersama masyarakat Indonesia. Nasionalisme dapat diartikan 

sebagai suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah 

negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok 

manusia. 

Nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki beberapa 

nilai-nilai, antara lain mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, 

mematuhi dan mentaati peraturan negara, mematuhi dan menghayati nilai-nilai 

yang ada pada UUD 1945 dan Pancasila, serta membangun rasa persaudaraan, 

solidaritas, kedamaian, dan anti kekerasan antar kelompok masyarakat dengan 

semangat persatuan. Masih banyak lagi nilai-nilai nasionalisme yang harus 

dimiliki oleh warga negara Indonesia. 

Nilai-nilai nasionalisme sebagaimana disebutkan di atas perlu dimiliki oleh 

setiap warga negara, dengan memiliki nilai-nilai tersebut, akan tercipta suatu 

bangsa yang kokoh, bersatu, toleran, aman, damai, adil, sehingga potensial 



2 
 

menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Di dalam negara Indonesia terdiri dari 

berbagai suku bangsa, seperti suku Jawa, Sunda, Madura, Minang, Minahasa, dan 

suku-suku di Papua, disamping itu ada juga bangsa-bangsa yang datang dari luar 

kepulauan Nusantara, seperti bangsa Cina atau Tionghoa, Arab, Eropa dan 

penduduk lainnya yang telah menganggap kepulauan Nusantara sebagai tanah 

airnya. 

Masyarakat etnis Tionghoa sebenarnya sudah hadir di Indonesia sejak 

berabad-abad yang lalu. Mereka melebur manjadi warga setempat yang memiliki 

pasang-surut sejarah panjang, serta melewati jalan yang tak mudah. Etnis 

Tionghoa adalah pendatang, terlepas dari kenyataan bahwa kedatangannya terjadi 

berabad-abad lampau, sehingga keberadaannya bukan lagi hal baru. Hal ini sesuai 

dengan kenyataan bahwa orang Tionghoa di Indonesia mayoritas berasal dari Cina 

Selatan yang menyebut diri mereka sebagai orang Tang, sementara orang Cina 

Utara menyebut diri mereka sebagai orang Han. Leluhur orang Tionghoa di 

Indonesia berimigrasi secara bergelombang sejak ribuan tahun yang lalu melalui 

kegiatan perniagaan. Peran mereka beberapa kali muncul dalam sejarah Indonesia, 

bahkan sebelum Republik Indonesia dideklarasikan dan terbentuk. Catatan-catatan 

dari Cina menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara telah 

berhubungan erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di Cina. Faktor inilah yang 

kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang maupun manusia dari 

Cina ke Nusantara dan sebaliknya. Fakta sejarah ini tak bisa dihapus dan harus 

diterima sebagai bagian di dalam kehidupan orang Tionghoa di Indonesia. Jadi, 

warga Negara dari Etnis Tionghoa harus memiliki nilai-nilai nasionalisme yang 
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sama seperti warga negara Indonesia pada umumnya. 

Akan tetapi, nilai-nilai nasionalisme etnis Tionghoa di Indonesia masih 

kurang. Misalnya saja pada saat peringatan hari kemerdekaan Indonesia, jarang 

sekali ditemukan etnis Tionghoa yang ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Hal 

ini menandakan bahwa nilai-nilai nasionalisme etnis Tionghoa di Indonesia masih 

sangat rendah. Selain itu, kebanyakan etnis Tionghoa di Indonesia hanya sekedar 

mencari keuntungan dalam bisnis. Mereka memang lebih pintar dan cekatan 

apabila dibandingkan dengan orang asli Indonesia dalam hal berbisnis. Roda 

perekonomian dan bisnis di Indonesia sampai saat ini masih 90 persen dikuasai 

oleh orang-orang maupun kelompok-kelompok keturunan dan pendatang atau 

perantau etnis Tionghoa. Hal ini bukanlah sesuatu berita aneh lagi di Indonesia. 

Memang kenyataannya demikian sejak zaman-zaman kerajaan di Nusantara 

sampai dengan sekarang. Bahkan banyak di antara mereka menjadi konglomerat 

dan raja uang di Indonesia (Adidharta, 2013). 

Salah satu keturunan Tionghoa di Indonesia yang memiliki nasionalisme 

tinggi yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan sebutan 

Ahok. Beliau merupakan keturunan etnis Tionghoa yang memiliki partisipasi dan 

nasionalisme yang kuat. Terbukti sekarang beliau menjadi wakil Gubernur DKI 

Jakarta. Selain itu dalam sejarah Indonesia mencatat bahwa etnis keturunan 

Tionghoa, seperti Liem Koen Hian dari PTI (Partai Tionghoa Indonesia), Oei 

Tjong Hauw yang berasal dari CHH (Chung Hwa Hui), Oey Tiang Tjoei, Tan Eng 

Hoa, dan Yap Tjwan Bing sebagai anggota BPUPKI memiliki peranan penting 

dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia. 
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Sehubungan dengan hal di atas, etnis Tionghoa sebagai pendatang yang 

bukan merupakan penduduk asli Indonesia diharapkan tetap berpartisipasi atau 

berperan aktif dalam kemajuan bangsa Indonesia. Namun dalam kenyataannya 

tidak sedikit etnis Tionghoa yang menjadi pengkhianat negara, dalam hal ini 

terbukti sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Adapun pelaku dalam tindak 

pidana korupsi tersebut yaitu Eddy Tansil atau Tan Tjoe Hong seorang pengusaha 

Indonesia keturunan Tionghoa yang melarikan diri dari penjara Lembaga 

Permasyarakatan Cipinang, Jakarta, pada tanggal 4 Mei 1996 saat tengah 

menjalani hukuman 20 tahun penjara karena terbukti menggelapkan uang sebesar 

565 juta dolar Amerika atau sekitar 1,5 triliun rupiah yang didapatnya melalui 

kredit Bank Bapindo. Selain itu terdapat juga etnis Tionghoa yang tidak berperan 

aktif dalam kemajuan bangsa Indonesia, misalnya dalam pelaksanaan pemilihan 

umum (Pemilu) , perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, dan sebagainya. Hal 

ini membuktikan bahwa masih terdapat keturunan etnis Tionghoa yang memiliki 

nasionalisme rendah. 

Kesenjangan dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme pada keluarga etnis 

Tionghoa melahirkan perdebatan. Ada keluarga yang mudah untuk menanamkan 

nilai-nilai nasionalime. Namun ada juga keluarga yang sulit untuk menanamkan 

nilai-nilai nasionalisme. Rendahya nilai-nilai nasionalisme yang terjadi 

mencerminkan hal tersebut. Karena itu perlu penanaman nilai-nilai nasionalisme 

pada keluarga etnis Tionghoa. Untuk memunculkan nilai-nilai nasionalisme, pada 

awalnya harus ada kesadaran dari diri manusia. Selanjutnya diharapkan 

memahami dan mengimplementasikan penanaman nilai-nilai nasionalisme 
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tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Nilai-nilai nasionalisme pada dasarnya dapat memupuk dan menciptakan 

rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai 

calon guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diharapkan dapat 

membina dan mendidik siswa sebagai wujud penanaman nilai-nilai nasionalisme 

sebagaimana tujuan dari PPKn. 

PPKn di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi 

warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk 

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara 

kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada 

semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk 

membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun 

warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. 

Terlihat bahwa PPKn mengandung nilai nasionalisme (kebangsaan), nilai agama, 

nilai persatuan dan nilai sosial. 

Nasionalisme dalam pelajaran PPKn siswa diajarkan tentang sikap terhadap 

negara yaitu bangga terhadap negara, cinta tanah air dan rela membela negara. 

PPKn merupakan salah satu mata pelajaran yang berfungsi sebagai pendidikan 

nilai, yaitu mata pelajaran yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-

nilai Pancasila atau budaya bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam 

kurikulum PPKn. Salah satu hal yang paling penting dalam PPKn yaitu 

pendidikan nilai nasionalisme. PPKn mengandung dan menanamkan nilai 

nasionalisme guna membentuk karakter siswa yang cinta dan bangga akan 
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bangsanya.  

PPKn merupakan nama dari suatu mata pelajaran yang terdapat dalam 

kurikulum sekolah. PPKn berusaha membina perkembangan moral sesuai dengan 

nilai-nilai Pancasila agar mencapai perkembangan secara optimal dan dapat 

mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya menanamkan dan 

menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme (Daryono, 2011:1). 

Peran mata pelajaran PPKn untuk penanaman nilai-nilai nasionalisme 

dipertegas dalam visi dan misinya:  

Menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan 
semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan 
bernegara yang berdasakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna 
memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Misi PKn ialah menghindarkan Indonesia dari sistem 
pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga Negara untuk 
menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. 
berbangsa dan bernegara (BSNP, 2006:155). 
 
Visi dan misi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tujuan PPKn, yaitu 

membentuk kepribadian manusia Indonesia, notabene suatu kepribadian yang 

dijiwai oleh nilai Pancasila. Selain itu juga membina moral yang diharapkan dapat 

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman 

dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari 

berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan 

beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan 

bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan 

pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, 

serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh 

rakyat Indonesia. PPKn juga bertujuan mendidik warga negara agar menjadi 
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warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan warga negara yang 

patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, serta 

memiliki nasionalisme yang tinggi. Tujuan PPKn juga harus mendukung 

keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan 

bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, 

PPKn sama sekali tidak bisa dilepaskan dari pendidikan nasional, dalam arti 

merupakan satu kesatuan dalam sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan 

pendidikan nasional (Daryono, 2011:29). 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, hal ini 

mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap penanaman nilai-nilai 

nasionalisme pada etnis Tionghoa. Oleh karena itu dipandang cukup penting 

untuk mengadakan penelitian terhadap penanaman nilai-nilai nasionalisme, yang 

dilakukan pada keluarga etnis Tionghoa dengan studi kasus pada keluarga etnis 

Tionghoa di Kampung Loji Wetan, Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar 

Kliwon, Surakarta. Alasan peneliti dalam melakukan studi kasus di Kampung Loji 

Wetan, Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta adalah 

dikarenakan disekitar tempat itu terdapat beberapa keluarga dari etnis Tionghoa. 

Selain itu, tempat tersebut juga sangat tepat untuk dilakukan suatu penelitian. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan 

dalam penelitian ini adalah "Bagaimana penanaman nilai-nilai nasionalisme pada 

keluarga etnis Tionghoa?”.       
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah "Untuk mendeskripsikan penanaman nilai-nilai nasionalisme 

pada keluarga etnis Tionghoa". 

 

D. Manfaat Penelitian atau Kegunaan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis, masing-masing sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pengembangan konsep 

mengenai nasionalisme etnis dalam konteks negara kesatuan Indonesia, 

khususnya pada etnis Tionghoa. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Manfaat praktis bagi pemerintah: 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan mengenai 

penanaman nilai-nilai nasionalisme pada Etnis Tionghoa. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

pengambilan kebijakan mengenai penanaman nilai nilai nasionalisme 

pada etnis Tionghoa. 

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

monitoring nasionalisme pada etnis Tionghoa. 
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b. Manfaat praktis bagi etnis Tionghoa: 

1) Hasil penelitian ini bisa menjadi sarana agar etnis Tionghoa lebih 

paham mengenai nilai-nilai nasionalisme yang semestinya dimiliki. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan agar etnis Tionghoa dapat menumbuh 

kembangkan nilai-nilai nasionalisme dalam keseharian masyarakat. 

 

E. Daftar Istilah 

Istilah menjabarkan kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep 

atau makna dari judul, yaitu sebagai berikut: 

1. Penanaman, adalah “proses, cara, perbuatan menanam, menanami, atau 

menanamkan" (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005:1134). 

Disebut pula sebagai suatu rangkaian kegiatan menanam hingga yang ditanam 

itu dapat tumbuh dan berkembang (Dithorti, 2014). Jadi penanaman adalah 

suatu perbuatan atau kegiatan menanam sesuatu hingga dapat tumbuh dan 

berkembang. 

2. Nilai, adalah “kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk 

memuaskan manusia" (Budiyono, 2007:70), secara lebih konseptual dirumus-

kan dengan: 

          Nilai atau "Value" (bahasa Inggris) termasuk bidang kajian filsafat. 
Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang 
filsafat yaitu Filsafat Nilai (Axiology, Theory of Value).  Filsafat sering juga 
diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai di dalam bidang 
filsalat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya 
"keberhargaan” (worth) atau kebaikan (goodness), dan kata kerja yang 
artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan 
penilaian (Franke sebagaimana dikutip oleh Budiyono, 2007:70). 
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Dengan demikian nilai adalah sesuatu yang mengandung harga dan kualitas 

yang melekat pada suatu objek. 

3. Nasionalisme, adalah "konstruksi identitas yang dibentuk melalui narasi yang 

kemudian digambarkan dalam berbagai definisi dan aksi" (Budiyono, 

2007:208). Atau "kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara 

potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan 

mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan hangsa itu; 

semangat kebangsaan" (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,  

2005:775-776). Dirumuskan pula sebagai "rasa cinta tumpah darah yang telah 

tertanam secara dalam di setiap warga bangsa" (Hermawan, 2001). Jadi 

nasionalisme adalah suatu paham dan sikap ingin mendirikan negara serta 

membela tanah air dari penguasaan atau penjajahan bangsa asing. 

4. Etnis Tionghoa, istilah ini mengacu pada orang-orang keturunan Tionghoa 

yang tinggal di Asia Tenggara, apapun kebangsaannya, tingkat akulturasinya 

dan identifikasi sosialnya (Suryadinata sebagaimana dikutip oleh Chang-Yau 

Hoon, 2012:xi). Etnis Tionghoa merupakan pendatang dalam arti terlepas dari 

kenyataan bahwa kedatangannya terjadi berabad-abad lampau, sehingga 

keberadaannya bukan lagi hal baru (Anonim, 2010). Jadi yang disebut etnis 

Tionghoa adalah orang-orang keturunan. Tionghoa yang tinggal di Asia 

Tenggara dan kedatangannya terjadi berabad-abad lampau. 

5.  Keluarga Etnis Tionghoa. Keluarga adalah "satuan kekerabatan yang sangat 

mendasar dalam masyarakat" (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 

2005:536). Etnis Tionghoa adalah orang-orang keturunan Tionghoa yang 
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tinggal di Asia Tenggara, apapun kebangsaannya, tingkat akulturasinya dan 

identifikasi sosialnya (Suryadinata sebagaimana dikutip oleh Chang-Yau 

Hoon, 2012:xi). Jadi yang disebut keluarga etnis Tionghoa adalah keluarga 

yang terdiri dari orang-orang keturunan Tionghoa yang tinggal di Asia 

Tenggara khususnya di Indonesia. 


