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BAB I 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Ideologi negara adalah pedoman hidup dalam penyelenggaraan negara. 

Hakikat ideologi negara adalah nilai-nilai dasar yang disepakati oleh mayoritas 

warga negara dan ingin diwujudkan dalam kehidupan bernegara, dengan demikian 

secara sederhana ideologi dimaknai sebagai ilmu pengetahuan tentang gagasan, 

konsep keyakinan atau pemikiran.  Ideologi diterjemahkan juga sebagai akumulasi 

nilai-nilai yang dianggap baik dan benar tentang tujuan yang ingin dicapai 

masyarakat sekaligus menjadi pedoman dan tolok ukur perilaku masyarakat dalam 

berbagai kehidupan, karenanya ideologi berfungsi menjadi tujuan dan cita-cita 

bersama masyarakat sebagai pemersatu serta menjadi prosedur penyelesaian 

konflik yang muncul dalam masyarakat tersebut. 

Pancasila  mempunyai kedudukan sebagai ideologi negara dan dasar negara 

Indonesia. Pancasila merupakan ideologi negara, karena di dalamnya terdapat 

nilai-nilai dasar yang disepakati bersama oleh rakyat Indonesia. Kesepakatan itu 

terjadi pada masa awal berdirinya negara Indonesia, yaitu dalam sidang PPKI 

pada tanggal 18 Agustus 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dilihat 

dari dua hal. Pertama, dari sejarah perumusannya. Kedua, dari segi hukum yaitu 

pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. 

Banyak yang menyebutkan bahwa ideologi Pancasila dapat membuka jalan 

bagi lahirnya interpretasi baru dan hal ini benar adanya. Kenyataan tersebut 

menunjukkan bahwa para perumus Pancasila yang melahirkan ideologi ini dulu 
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secara jujur mengakui keterbatasan-keterbatasan pemikirannya dalam membuat 

segala macam definisi dan analisis tentang ideologi Pancasila tidak bisa bersifat 

final yang dapat dipergunakan sepanjang masa. Para perumus Pancasila 

tampaknya mengakui bahwa visinya tak mampu menjangkau perkembangan yang 

akan terjadi di kemudian hari. Peluang tersebut, dibutuhkan interpretasi dan ide 

baru yang berarti memberikan kesempatan bagi generasi baru untuk memperbaiki 

atau menyempurnakannya, karena ideologi dituntut harus mempunyai fleksibilitas 

yaitu membuka dirinya untuk diinterpretasikan kembali dari waktu ke waktu 

sesuai dengan proses perkembangan dan kemajuan masyarakat.  

Kenyataan yang terjadi saat ini sangat memperihatinkan, yakni banyak 

permasalahan kenegaraan seperti kasus korupsi yang tak kunjung usai, kasus hak 

asasi manusia terutama hak-hak minoritas, kasus sara yang membuka jurang 

disintegrasi bangsa, negara yang dikuasai sistem kapitalisme (Sidqi, 2012), 

kemunculan isu gerakan Negara Islam Indonesia (NII), fenomena krusial tentang 

perang melawan terorisme, lalu praktik liberalisasi pasar, serta ancaman terhadap 

human security yang ditandai dengan ancaman krisis pangan dan energi dan 

masalah-masalah besar lainnya (Inderana, 2012). Permasalahan-permasalahan 

bangsa Indonesia yang pelik tersebut disebabkan karena pemahaman ideologi 

Pancasila yang salah. Permasalahan-permasalahan yang bersifat ideologis seperti 

itu tidak bisa hanya dengan mengandalkan pendekatan-pendekatan keamanan, 

tetapi juga harus dijawab dengan menggunakan pendekatan ideologis dan 

pendekatan kesejahteraan. Upaya pemantapan ideologi Pancasila harus sejalan 

dengan kualitas demokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 
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Telah sejak lama pendidikan disadari sebagai bekal utama dan sarana 

terbaik dalam menyampaikan dasar ideologis bangsa sekaligus membentuk 

karakternya. Tidak heran jika setiap negara memiliki strategi sendiri untuk 

mengatasi problema krisis ideologi di era modern. Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) yang dibekalkan kepada generasi muda Indonesia melalui institusi formal 

dipandang sebagai cara paling strategis untuk menanamkan ideologi Pancasila 

kepada setiap warga negara Indonesia.  

Pendidikan ideologi negara yang diadakan di sekolah diberikan melalui 

mata pelajaran  PKn. Pendidikan ideologi negara merupakan upaya yang 

dilakukan untuk membantu menjadikan peserta didik lebih memahami dan 

mengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Bagi siswa 

yang telah mengikuti mata pelajaran PKn diharapkan dapat menumbuhkan  sikap 

mental yang cerdas, penuh rasa tanggungjawab dari peserta didik yang ditandai 

dengan perilaku siswa, yaitu: 

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara 

3. Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajibannya selaku warga negara 

Indonesia 

4. Bersifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran bela negara 

5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk 

kemaslahatan kemanusiaan, bangsa dan negara (Neliana, 2010). 
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Berdasarkan uraian di atas, mata pelajaran PKn memegang peran penting dalam 

membentuk pengetahuan dan menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-

sila Pancasila sebagai deologi negara pada peserta didik di sekolah. 

 Peran mata pelajaran PKn untuk menanamkan ideologi negara yang 

dipertegas dalam visi, misi, tujuan dan fungsinya. Visi, misi, tujuan, dan fungsi 

dari PKn akan dijabarkan sebagai berikut: 

Misi mata pelajaran PKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada 
pembentukan warganegara yang mampu melaksanakan hak-hak dan 
kewajiban untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil 
berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945. Adapun visi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah 
menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga 
negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Depdiknas, 2006). 
 

 Berdasarkan penjabaran visi dan misi PKn di atas, selanjutnya dirumuskan 

tujuan PKn, yaitu: 

1. Untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan diri pribadi siswa 
sebagai insan Pancasilais. 

2. Untuk meningkatkan diri siswa sebagai warga negara yang Pancasilais 
yang mahir dalam hubungan sosial (Darmadi, 2010:30). 
 

 Kajian mengenai tujuan pembelajaran PKn dapat dibahas berdasarkan dua 

sudut pandang. Pertama, secara umum sebagaimana dinyatakan dalam UUSPN 

No. 2 tahun 1989 dan UUSPN No. 20 tahun 2003 tentang program PKn 

hendaknya mengacu pada pencapaian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mandiri, serta 

rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kedua, secara khusus 

hendaknya mengacu pada Pendidikan Pancasila, yakni pembinaan moral yang 
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diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perilaku yang 

memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Didalam 

masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat 

kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa 

dalam masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan, serta beraneka ragam 

kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan dengan mengutamakan 

kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga 

perbedaan pemikiran, pendapat ataupun kepentingan di atas dapat dilakukan 

melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Darmadi, 2010:52-

53). 

Selain tujuan PKn di atas, PKn terdapat juga berfungsi membantu untuk 

mengarahkan terwujudnya pendidikan ideologi negara Pancasila. Fungsi PKn 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Melestarikan dan mengembangkan nilai moral Pancasila secara dinamis 
dan terbuka, yaitu nilai moral Pancasila yang dikembangkan itu mampu 
menjawab tantangan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat 
tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, 
bersatu, dan berdaulat. 

2. Mengembangkan dan membina siswa menuju manusia Indonesia 
seutuhnya, yang sadar politik, hukum dan konstitusi negara kesatuan 
Republik Indonesia berlandaskan Pancasila. 

3. Membina pemahaman dan kesadaran terhadap hubungan antara warga 
negara dengan negara, antara warga negara dengan sesama warga 
negara. 

4. Membekali siswa dengan sikap dan perilaku yang berdasarkan nilai-nilai 
moral Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari (Daryono 
dkk., 2011:70). 
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Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan fungsi PKn yang telah dijabarkan di atas, 

dapat membantu mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan 

handal sebagai genarasi penerus bangsa. Ada beberapa hal yang diharapkan dapat 

terwujud melalui pendidikan ideologi negara dalam mata pelajaran PKn yaitu 

membantu dan membentuk peserta didik yang handal, berwawasan luas, berbudi 

pekerti yang luhur, cerdas, bertanggung jawab, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, 

berwibawa, serta pantas menjadi penutan yang baik bagi generasi penerus bangsa. 

Selain itu, dalam rangka lebih mengimplementasikan visi, misi, tujuan, dan fungsi  

Pendidikan Nasional sebagaimana disebutkan dalam UU No. 2 tahun 1989 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni bahwa melalui PKn hendak dipupuk 

jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, 

kesadaran pada sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta 

berorientasi pada masa depan. 

Visi, misi, tujuan, dan fungsi PKn tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 

kurikulum. Muatan kurikulum PKn semestinya memuat materi untuk membentuk 

pemahaman peserta didik akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, salah 

satunya mengenai pemahaman dan pelaksanaan ideologi Pancasila. Hal tersebut 

dapat diterapkan baik dalam lingkungan kecil di keluarga, kehidupan sekolah 

sampai pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Kurikulum PKn memuat materi-materi yang mendukung terlaksananya 

pendidikan ideologi negara, seperti materi niali-nilai Pancasila, konstitusi di 

Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, pelaksanaan kehidupan 

demokrasi, serta kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di Indonesia. Materi-
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materi tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada siswa untuk 

menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, baik dalam 

lingkungan keluarga, sekolah maupun negara, dengan begitu peserta didik akan 

terbiasa berlatih sejak dini tanpa perlu dipaksa untuk patuh dan tunduk terhadap 

peraturan yang berlaku (Depdiknas, 2006). 

Pendidikan ideologi negara merupakan bagian dari materi PKn di kelas VIII 

SMP/MTs. PKn esensinya bertujuan dan berfungsi  untuk membentuk warga 

negara yang baik dan bertanggungjawab berdasarkan Pancasila. Materi yang 

dirumuskan dimaksudkan untuk mencapai tujuan PKn sebagaimana disebutkan di 

atas. Guru sebagai penyampai materi memiliki andil yang besar untuk 

menyampaikan sekaligus mengarahkan pada tujuan PKn melalui proses 

pembelajaran, oleh karena itu guru PKn harus menguasai materi sekaligus mampu 

menyampaikannya dengan baik, sehingga peserta didik bukan hanya faham 

materinya tetapi juga dapat melaksanakan dalam kehidupannya. 

Materi PKn selanjutnya dijabarkan dalam kurikulum, apa yang ada dalam 

kurikulum selanjutnya dituangkan ke dalam bahan ajar atau buku ajar. Materi PKn 

tersebut juga dituangkan dalam buku ajar. Keberadaan buku ajar sebagai alat 

bantu dalam proses pembelajaran diharapkan dapat menjadi sarana pengayaan 

pengetahuan siswa, khususnya materi ideologi negara. Berdasarkan 

pengetahuannya tersebut, peserta didik diharapkan  mampu menerapkan dan 

mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di lingkungn keluarga, sekolah, dan 

masyarakat.  



8 
 

Mata pelajaran PKn dengan muatan materi yang terkandung dalam 

kurikulumnya diharapkan mampu memberikan kesadaran dalam diri siswa untuk 

patuh dan taat terhadap negara. Kurikulum PKn memuat aspek-aspek yang dapat 

memberikan pedoman terhadap siswa, agar memiliki rasa taat dan patuh terhadap 

perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang termuat dalam 

Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu materi yang yang terdapat dalam 

kurikulum PKn yaitu ideologi negara. Materi tersebut diharapkan mampu 

memberikan kesadaran pada diri peserta didik akan hak dan kewajibannya dalam 

menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sehingga akan 

terwujud kehidupan yang demokratis.  

Pelaksanaan pendidikan ideologi negara pada peserta didik, khususnya di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) selain dipengaruhi oleh guru sebagai 

penyampai materi juga ditentukan oleh muatan materi dalam buku ajar yang 

menjadi pedoman peserta didik dalam mempelajarai ideologi negara. Materi yang 

dijadikan pedoman peserta didik dalam mempelajari idelogi negara termuat dalam 

SK dan KD yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan SMP, misalnya 

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, konstitusi yang pernah digunakan di 

Indonesia, ketaatan terhadap perundang-undangan nasional, demokrasi dalam 

berbagai aspek kehidupan, dan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di 

Indonesia. Proses pembelajaran PKn di sekolah merupakan salah satu sarana 

penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berdasarkan 

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ideologi negara merupakan salah satu 

materi PKn. 
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Materi muatan PKn dalam kurikulum, buku, ajar, dan penyajiannya oleh 

guru diharapkan mampu membentuk perubahan perilaku yang lebih matang 

secara psikologis dan sosiokultural. Hal ini selaras dengan keberadaan pelajaran 

PKn di sekolah sebagai sarana untuk mensosialisasikan nilai-nilai ideologi 

Pancasila sebagai ideologi negara pada peserta didik, namun perlu disadari bahwa 

penanaman pendidikan ideologi negara tidak hanya menjadi beban mata pelajaran 

PKn, akan tetapi seluruh mata pelajaran yang terkait, seperti Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) dan Pendidikan Agama. Selain itu, penanaman nilai-nilai ideologi 

negara dapat dilaksankan dalam jalur pendidikan informal dan nonformal, seperti 

di lingkungan keluarga. Artinya pendidikan ideologi negara bukan saja menjadi 

beban mata pelajaran PKn, namun diakui sesuai dengan tujuan dan fungsinya, 

pelajaran dan guru PKn berperan penting dalam pendidikan ideologi negara 

(Pratiwi, 2013).  

Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan 
disekolah. Melalui bahan ajar guru akan lebih mudah dalam melaksanakan 
pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. 
Bahan ajar dapat dibuat dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan 
dan karakteristik materi ajar yang akan disajikan (Hutajulu, 2013).  

Kebutuhan akan bahan ajar sebagai salah satu komponen penting 

pembelajaran dan pemelajaran di kelas mengindikasikan bahwa pemilihan bahan 

ajar tersebut tidak dapat diabaikan dengan mudah. Artinya, perlu diperhatikan 

beberapa faktor berikut, yakni kualitas dan kesesuaian isi buku terhadap materi 

ajar. Buku ajar sebagaimana telah diketahui bersama berfungsi sebagai alat bantu 

seorang guru maupun peserta didik di kelas untuk dapat memahami materi yang 

disampaikan. Tersedianya buku ajar menjadi sesuatu hal yang tidak dapat 
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dipisahkan dari proses belajar-mengajar, oleh karena itu sudah seharusnya bagi 

pihak-pihak yang terkait dalam penentuan buku ajar dapat secara bijaksana 

memilih, menyeleksi dan menetapkan buku ajar yang sesuai. Seleksi jenis teks 

bacaan dan apakah diambil dari otentik teks atau bukan merupakan salah satu dari 

beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan materi teks bacaan (Saputra, 

2013). 

Buku ajar harus disesuaikan dengan kurikulum di sekolah, namun dalam 

penerapannya masih banyak ditemukan buku ajar yang materinya tidak sesuai 

dengan kurikulum. Hal itu terjadi lantaran di beberapa sekolah ditemukan buku 

dan LKS yang memuat materi ajar yang kurang tepat untuk diberikan kepada 

peserta didik, sebagai contohnya ditemukan gambar artis Miyabi di LKS Bahasa 

Inggris SMP di Mojokerto. Beberapa waktu lalu juga ditemukan, cerita Bang 

Maman dan istri simpanan yang ada di LKS siswa SD di Jakarta. Kekeliruan 

struktur pemerintahan desa ditemukan di LKS PKn SD di daerah Magetan. Selain 

itu, di tempat lain juga ditemukan LKS yang mengandung muatan politik lainnya. 

Contoh-contoh tersebut menunjukkan kekurangjelian guru dalam memilih bahan 

ajar dan materi ajar yang tepat untuk siswa (Patria, 2012). 

Peristiwa LKS yang terjadi di atas selaras dengan hasil penelitian Rosita 

(2011) yang menyatakan bahwa penulisan buku teks tidak sesuai dengan 

pendekatan dalam kurikulum tahun 2006, materi  dalam  buku  teks  kurang  

sesuai  dengan  kompetensi  dalam kurikulum  tahun 2006 dan sistem evaluasi 

dalam buku  teks cenderung pada aspek kognitif, sedangkan untuk aspek afektif 

hanya terdapat afektif yang bersifat kognitif  saja  dan  tidak  terdapat  aspek  
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psikomotor. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Fitrianingsih (2013) 

yang menyatakan bahwa materi yang terdapat dalam buku teks bahasa Indonesia 

kelas XII terbitan Erlangga ditemukan 30 materi yang berkategori sesuai dan 17 

materi yang berkategori tidak sesuai dan dari 34 kompetensi dasar yang terdapat 

dalam buku teks, terdapat 25 KD yang terakomodasi dan 9 KD tidak 

terakomodasi. Jumlah materi yang berkategori sesuai hampir seimbang dengan 

jumlah materi yang berkategori tidak sesuai. Hal ini menegaskan bahwa masih 

terdapat buku ajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan 

kurikulum yang berlaku. 

Berkaitan dengan isi kurikulum, pusat hanya memberikan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar (merupakan standar minimal) yang harus 

dikuasai siswa pada setiap mata pelajaran. Hal ini berarti guru harus 

mengembangkan sendiri muatan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan peserta didik. Guru diberikan keleluasaan berkreasi untuk 

mengembangkan materi pelajaran, sumber belajar serta bahan ajar. Realita yang 

ada berbanding terbalik dalam penerapannya. Guru kurang memperhatikan dalam 

memilih materi, sumber belajar, dan bahan ajar yang tepat untuk membantu 

peserta didik mencapai kompetensi. Hal ini semakin terbukti dengan masih 

banyak guru yang menempuh cara praktis dengan mempercayakan materi dari 

buku ajar yang sudah jadi. Demikian pula dengan LKS, padahal tidak semua buku 

ajar dan LKS yang ada cocok dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. 

Selanjutnya yang lebih memprihatinkan, guru sendiri belum mengkaji secara 
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mendalam isi buku ajar yang dipilih tersebut sehingga terjadilah kasus-kasus di 

atas. 

Pembahasan seperti yang telah dikemukakan di atas menegaskan bahwa 

buku ajar disusun untuk membantu peserta didik dalam mempelajari materi setiap 

pelajaran. Buku ajar yang baik harus sesuai dengan kurikulum. Oleh karena itu, 

kesesuaian buku ajar dengan kurikulum menjadi penting karena akan 

mempengaruhi kualitas dari buku tersebut. Buku ajar yang disusun berdasarkan 

kurikulum akan dipakai di sekolah untuk membantu dalam menunjang proses 

pembelajaran. Buku ajar PKn yang disusun berdasarkan kurikulum memuat 

materi tentang pendidikan ideologi negara. Pada kenyataannya tidak semua materi 

yang ada dalam buku ajar PKn diajarkan kepada peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap analisis buku dan 

pelaksanaannya pada suatu unit pendidikan, dalam hal ini mengenai muatan 

materi dan pelaksanaan pendidikan ideologi negara, yang dilakukan dengan 

analisis isi pada buku PKn kelas VIII karangan Dadang Sundawa, dkk, serta 

pelaksanaannya di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta tahun pelajaran 2013/2014. 

Alasan penelitian dalam menggunakan buku PKn kelas VIII karangan Dadang 

Sundawa, dkk dikarenakan buku tersebut merupakan buku panduan yang 

digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran PKn di SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta, sebagai media utama. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana muatan materi pendidikan ideologi negara dalam buku pedoman 

pembelajaran PKn karangan Dadang Sundawa, dkk yang digunakan di kelas 

VIII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014? 

2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan ideologi negara dalam proses 

pembelajaran PKn di kelas VIII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2013/2014? 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, sekaligus agar 

penelitian ini terarah dan terfokus dalam mengumpulkan data, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menggambarkan muatan materi pendidikan ideologi negara dalam buku 

pedoman pembelajaran PKn karangan Dadang Sundawa, dkk yang digunakan 

di kelas VIII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan ideologi negara dalam proses 

pembelajaran PKn di kelas VIII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini sebagai sumbangan konseptual mengenai 

pengembangan kajian muatan materi buku ajar PKn, khususnya mengenai 

materi pendidikan ideologi. 

b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai sumbangan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dan yang relevan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Memperoleh buku sebagai acuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa 

untuk muatan pendidikan ideologi negara. 

2) Memperoleh buku yang bisa menjadi acuan untuk menghantarkan siswa 

dalam memahami materi pendidikan ideologi negara. 

3) Memperoleh buku yang dapat mendorong dan memotivasi siswa untuk 

mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. 

b. Manfaat bagi guru 

1) Menjadi bekal bagi guru untuk memilih buku yang sesuai dengan visi, 

misi, tujuan, dan kurikulum PKn, khususnya mengenai pendidikan 

ideologi negara. 

2) Memanfaatkan buku sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran 

guna mencapai tujuan pembelajaran ideologi negara. 
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c. Manfaat bagi sekolah 

1) Menentukan buku yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan ideologi 

negara, khususnya pada siswa SMP. 

2) Memilih buku yang berkualitas sesuai dengan tuntutan pelaksanaan 

pendidikan ideologi negara dan kebutuhan siswa. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah merupakan penjelasan judul, yang diambil dari kata-kata kunci 

dalam judul penelitian. Adapun daftar istilah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Materi, merupakan segala sesuatu yang tampak dan dapat dijadikan bahan 

untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan serta lain sebagainya 

(Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008:723). Materi adalah 

“segala sesuatu yang hendak dipelajari dan dikuasai siswa, baik berupa 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap melalui kegiatan pembelajaran agar 

dapat menjadi kompeten” (Nasar, 2006:19). Secara garis besar dapat 

dikemukakan bahwa materi pelajaran (instructionalmaterials) adalah 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam 

rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan (Palah, 2012).  

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa materi adalah 

segala sesuatu yang menjadi bahan ajar oleh guru untuk dipelajari dan dikuasai 

siswa, baik berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai 

peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. 
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2. Muatan dan pelaksanaan. Muatan adalah “isi” (Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008:757). Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan 

melaksanakan mengenai rancangan, keputusan, dan lain sebagainya (Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008:627). Implementasi atau 

pelaksanaan adalah aktivitas-aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk 

melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan 

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan atau alat-alat yang diperlukan, 

siapa yang melaksanakan, dimana melaksanakannya, kapan waktu berakhirnya 

dan bagaimana cara yang harus dilakukan (Westa, 2013). 

3. Pendidikan merupakan kegiatan yang diupayakan sekolah terhadap anak dan 

remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang 

sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas 

sosial yang harus dikerjakan anak (Mudyahardjo, 2008:6). Lebih lanjut 

pendidikan dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, 

dengan demikian tujuan pendidikan merupakan salah satu hal yang penting 

dalam kegiatan pendidikan, karena tidak akan memberikan arah ke mana harus 

menuju, tetapi juga memberikan ketentuan yang pasti dalam memahami materi 

(isi), metode, alat evaluasi dalam kegiatan yang dilakukan (Suryosubroto, 

2010:9). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan baik untuk dirinya, masyarakat maupun bangsa dan negara 
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(UU No. 20 tahun 2003). Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling 

penting dalam pembangunan nasional, dijadikan andalan utama untuk 

berfungsi semaksimal mungkin dalam upaya meningkatkan kualitas hidup 

manusia Indonesia, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha sebagai sumber 

motivasi kehidupan segala bidang (Ihsan, 2010:4). Berdasarkan beberapa 

kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang 

diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai 

kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas 

hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. 

4. Ideologi negara. Pendidikan yang ada pada suatu bangsa akan secara otomatis 

akan mengikuti ideologi bangsa yang dianutnya, oleh karena itu sistem 

pendidikan yang digunakan bangsa Indonesia dijiwai, didasari, dan 

mencerminkan identitas sesuai dengan sila-sila Pancasila. Pendidikan yang 

digunakan Indonesia bertumpu dan dijiwai oleh suatu keayakinan, dan 

pandangan hidup Pancasila. Inilah alasan mengapa pendidikan Pancasila 

(ideologi) merupakan tuntutan nasional agar dilaksanakan di dalam berbagai 

subsistem kehidupan bangsa dan masyarakat (Jalaluddin dan Abdullah Idi, 

2012:170). Pendidikan ideologi negara di sekolah hendaknya mengacu pada 

unsur-unsur pokok pendidikan nasional di atas, agar diperoleh hasil yang 

maksimal. Pelaksanaan pendidikan ideologi negara di sekolah dilakukan oleh 

guru terhadap peserta didik sebagai upaya menciptakan pemahaman dan 

konsep ideologi pada peserta didik. Proses pelaksanaan pendidikan ideologi 

negara di sekolah khususnya SMP dilakukan melalui PKn sebagai mata 
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pelajaran pembentuk karakter dan warga negara yang paham akan hak dan 

kewajiban yang dimilikinya (BSNP, 2006:155). Pendidikan ideologi 

merupakan usaha sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan dan cara 

menanamkan nilai sila-sila dalam Pancasila, rasa cinta tanah air, nilai dan 

hakikat demokrasi, dan usaha penanaman mengenai ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan nasional yang disesuaikan dengan muatan 

materi yang ada di sekolah. Materi PKn di kelas VIII merupakan bagian dari 

pendidikan ideologi negara, baik langsung maupun tidak langsung. 

 


