
 

ANALISIS KESENJANGAN RUMUSAN MATERI DAN PELAKSANAAN 

SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN  

(Analisis Kesenjangan Isi Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Kelas VIII SMP/MTs Kurikulum 2013 dengan Materi Berita di Media 

Internet atau Online) 

 

 

NASKAH PUBLIKASI 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai  

derajat Sarjana S-1 Program Studi Pendidikan  

Pancasila dan Kewarganegaraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

ANA RINAWATI 

A220110062 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SURAKARTA 

2015 



 
 

 

 

 

 



1 

ABSTRAK 

 

ANALISIS KESENJANGAN RUMUSAN MATERI DAN 

PELAKSANAAN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN  

(Analisis Kesenjangan Isi Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Kelas VIII SMP/MTs Kurikulum 2013 dengan Materi Berita di Media 

Internet/Online) 

 

Ana Rinawati A220110062 Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015 

xviii+ 108 halaman (termasuk lampiran) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rumusan materi 

semangat persatuan dan kesatuan pada buku Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia kelas VIII kurikulum 2013, untuk mendeskripsikan 

pelaksanaan semangat persatuan dan kesatuan pada materi berita di media 

internet/online, untuk mendeskripsikan kesenjangan rumusan materi dan 

pelaksanaan semangat persatuan dan kesatuan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kelas 

VIII kurikulum 2013 dan materi berita di media internet/online. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi 

kepustakaan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber data 

dan triangulasi teknik pengumpulan data, untuk menganalisis data yang 

terkumpul digunakan analisis interaktif.  

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi kesenjangan 

semangat persatuan dan kesatuan, antara rumusan materi yang ada dalam 

buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kelas VIII kurikulum 2013 

dengan pelaksanaan yang diperoleh dari media internet/online.  

Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari peristiwa yang banyak menyimpang 

dari rumusan materi yang ada. Banyak masyarakat yang tidak berperilaku 

sesuai dengan rumusan materi dalam buku tersebut.  

 

Kata Kunci: kesenjangan, semangat persatuan dan kesatuan 
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PENDAHULUAN 

Negara Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa dengan kebudayaannya 

masing-masing.Perbedaan yang ada dapat dianggap sebagai unsur kekayaan 

kebudayaan Indonesia, namun bisa pula dijadikan pemisah dari kesatuan 

nasional.Tugas dari pendidikan nasional adalah menjembatani perbedaan-

perbedaan dan menganggapnya sebagai kekayaan kebudayaan yang bermanfaat 

bagi setiap masyarakat bangsa Indonesia.Penanaman sikap persatuan dan kesatuan 

dilakukan pemerintah melalui pembelajaran yang ada di sekolah.Persatuan dan 

kesatuan diajarkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewaganegaraan (PPKn). Persatuan dan kesatuan diterapkan dalammateri bab VII 

kelas VIII Kurikulum 2013 yaitu materi Bersatu Kita Teguh. Penerapan salah satu 

sikap persatuan dan kesatuan adalah dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat 

yang bersatu akan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan 

bernegara.  

Kenyaataan yang terjadi saat ini sangat bertentangan dengan isi materi 

dalam buku tersebut.Banyak masyarakat yang semakin tidak perduli terhadap 

peristiwa di lingkungan sekitar.Masalah besar persatuan dan kesatuan bangsa 

yaitu terancam rusaknya solidaritas nasional dalam anggota masyarakat (Alfian, 

1985: 324).Kesenjangan antara rumusan materi yang ada dalam buku Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia kelas VIII kurikulum 2013 dengan pelaksanaan 

di lapangan sangat terlihat jelas dalam kehidupan nyata.Berdasarkan kenyataan 

yang ada bahwa terjadi kesenjangan antara rumusan materi dan pelaksanaan 

semangat persatuan dan kesatuan, maka peneliti berminat untuk melakukan 

penelitian sekaligus bahan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis 

Kesenjangan Rumusan Materi dan Pelaksanaan Semangat Persatuan dan 

Kesatuan”.Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah rumusan materi semangat persatuan dan kesatuan pada buku 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia kelas VIII kurikulum 2013? 
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2. Bagaimanakah pelaksanaan semangat persatuan dan kesatuan pada materi 

berita di media internet/online? 

3. Bagaimanakah kesenjangan rumusan materi dan pelaksanaan semangat 

persatuan dan kesatuan? 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek penelitian menurut Arikunto (2010:127), merupakan “sumber data 

dari mana suatu data penelitian itu diperoleh”.Objek penelitian menurut Maryadi 

dkk (2010:13), yaitu variabel yang diteliti baik berupa peristiwa, tingkah laku, dan 

aktivitas, atau gejala sosial lainnyaBerdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan 

bahwa subjek penelitian ini adalahbuku teks Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia kelas VIII Kurikulum 2013 dan materi berita di media onlinepada web 

Tempo.co dan Kompas.com periode 2010-2015. Objek penelitian ini adalah 

semangat persatuan dan kesatuan yang ada dalam materi buku teks Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia kelas VIII kurikulum 2013 dan materi berita di 

media onlinepada web Tempo.co dan Kompas.com periode 2010-2015 serta 

perbandingan keduanya.Sumber data menurut Arikunto (1998:144) adalah subjek 

darimana suatu data dapat diperoleh.Sumber data dalam penelitian ini adalah buku 

teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia kelas VIII Kurikulum 2013 dan materi berita 

di media online pada web Tempo.co dan Kompas.com periode tahun 2010-

2015.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

menurut Maryadi dkk (2010:14), adalah teknik yang memungkinkan diperoleh 

data detail dengan waktu yang relatif lama.Teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi kepustakaan. 

Analisis data menurut Moleong (2004:280), adalah proses mengorganisasikan 

dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga 

ditemukan tema yang disarankan oleh data.Penelitian ini menggunakan model 
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analisis interaktif.Peneliti berusaha menghimpun data sebanyak-banyaknya 

mengenai analisis kesenjangan rumusan materi dan pelaksanaan semangat 

persatuan dan kesatuan.Kemudian memilah-milah informasi yang berhasil didapat 

dari pengumpulan data sebelumnya mengenai kegiatan analisis kesenjangan 

rumusan materi dan pelaksanaan semangat persatuan dan kesatuan. Setelah 

memilih data analisis kesenjangan rumusan materi dan pelaksanaan semangat 

persatuan dan kesatuan, lantas disajikan. Kemudian peneliti menyimpulkan data 

mengenai analisis kesenjangan rumusan materi dan pelaksanaan semangat 

persatuan dan kesatuan.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa terjadi 

kesenjangan semangat persatuan dan kesatuan, antara rumusan materi yang ada 

dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kelas VIII kurikulum 2013 

dengan pelaksanaan yang terjadi yang diperoleh dari media online pada web 

Tempo.co dan Kompas.com tahun 2010-2015. Berikut akan dipaparkan rumusan 

materi semangat persatuan dan kesatuan yang ada dalam buku Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia kelas VIII kurikulum 2013 (Salikun, 2014: 160-

161), dan pelaksanaan yang diperoleh dari media internet pada web Tempo.co dan 

Kompas.com tahun 2010-2015, serta kesenjangannya antara rumusan materi 

dengan pelaksanaannya. 

Tabel 1. Kesenjangan Rumusan Materi dan Pelaksanaan Semangat 

Persatuan dan Kesatuan  

Indikator Rumusan Materi Pelaksanaan Kesenjangan 

1. Menem

patkan 

kepenti

ngan 

bersa-

ma 

sebagai 

kepenti

1. Meningkatkan 

kualitas hidup 

bangsa Indone-

sia dalam ber-

bagai aspek k-

ehidupan (me-

majukan bida-

ng pendidikan, 

1. Empat 

tersangk

a korupsi 

Kemendi

kbud 

ditahan 

2. Papua 

masih 

1. Korupsi yang dilakukan Kem-

endikbud merupakan sikap ya-

ng tidak membantu pemeri-

ntah dalam meningkatkan kua-

litas hidup bangsa Indonesia 

dalam bidang pendidikan, ka-

rena dana yang seharusnya di-

gunakan untuk memajukan pe-

bersambung 
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ngan 

utama 

ekonomi, dan 

kesehatan) 

2. Pembangunan 

yang merata d-

an adil di seti-

ap wilayah In-

donesia 

3. Tidak memen-

tingkan diri se-

ndiri 

4. Tidak memak-

sakan kehend-

ak 

5. Tidak 

melanggar 

norma untuk 

mencapai tuju-

an yang diing-

inkan 

6. Memperhatika

n orang lain 

yang berada di 

sekitar 

daerah 

termiskin 

diIndone

sia 

3. Sopir 

dan 

kernet 

truk 

ditahan 

karena 

gelapkan 

pupuk 

subsidi 

4. Diduga 

ikut 

cemari 

sungai, 

PT Sido 

Muncul 

akan 

dipanggil 

DPRD  

ndidikan justru dimanfaatkan 

untuk kepentingan pribadi. 

Kasus korupsi tersebut juga 

merupakan tindakan yang me-

mentingkan diri sendiri tanpa 

memperhatikan orang lain. K-

orupsi juga merupakan tinda-

kan yang melanggar norma 

hukum dan cenderung mema-

ksakan kehendak untuk me-

menuhi tujuan yang diing-

inkan.  

2. Keadaan Papua yang masih 

miskin merupakan suatu ben-

tuk pembangunan yang tidak 

merata, karena masih ada wi-

layah di Indonesia yang mis-

kin sedangkan ada wilayah 

yang sangat kaya yang me-

miliki fasilitas yang lengkap. 

3. Menggelapkan pupuk bersub-

sidi merupakan tindakan yang 

melanggar norma hukum, ka-

rena dengan menggelapkan s-

ama saja dengan mencuri. Me-

ncuri merupakan tindakan ya-

ng dilarang dalam hukum. M-

encuri merupakan tindakan 

yang mementingkan diri sen-

diri dan tidak memperhatikan 

kepentingan orang lain. 

4. Pencemaran sungai yang dila-

kukan oleh PT Sido Muncul 

adalah suatu bentuk tindakan 

yang tidak memperhatikan 

orang lain, karena aktivitas 

tersebut dapat merusak ling-

kungan dan merugikan masya-

rakat yang ada di sekitar.  

2. Menin

gkat-

kan 

semang

at 

kekelu

argaan, 

1. Mengusahakan 

budaya saling 

bertegur sapa 

2. Menganggap 

semua masya-

rakat adalah k-

eluarga 

1. Tawuran 

warga 

antar 

kampung 

di 

Cirebon, 

3 orang 

1. Tawuran yang terjadi meru-

pakan cerminan bahwa masya-

rakat masih membeda-beda-

kan masyarakat lain dan tidak 

menganggap bahwa semua 

masyarakat adalah keluarga. 

Tawuran juga merupakan ben-

bersambung 

Lanjutan Tabel 1 
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gotong

-

royong, 

dan 

musya

warah 

3. Saling memba-

ntu antar mas-

yarakat 

4. Menyelesaikan 

permasalahan 

melalui musy-

awarah 

terluka 

2. Tolak 

Bosowa, 

sopir 

taksi 

demo di 

kantor 

bupati 

tuk tindakan yang tidak meng-

usahakan budaya saling ber-

tegur sapa, karena apabila ma-

syarakat masih memegang pri-

nsip tersebut tidak akan terjadi 

tawuran. 

2. Demo yang dilakukan sopir 

taksi merupakan sikap yang 

tidak menyelesaikan perma-

salahan melalui musyawarah, 

karena permasalahan yang ada 

dapat diselesaikan tanpa harus 

demo. Penolakan armada taksi 

baru merupakan tindakan yang 

tidak mengutamakan tolong-

menolong, karena masyarakat 

seharusnya saling menolong 

untuk mendapatkan biaya 

hidup  

3. Menju

njung 

tinggi 

HAM 

(Hak 

Asasi 

Manu-

sia) 

1. Menjunjung 

tinggi HAM 

2. Menghormati 

HAM yang 

dimiliki orang 

lain 

3. Tidak 

merampas 

HAM milik 

orang lain 

1. Demontr

asi 

buruh, 

jalan tol 

lumpuh 

2. Dibunuh 

cucu, 

jasad 

nenek 

dibuang 

di pintu 

tol 

3. Demontrasi yang menyebabk-

an jalan tol lumpuh merupa-

kan suatu peristiwa yang tidak 

menghormati HAM yang di-

miliki oleh pengguna jalan la-

in, karena dengan adanya 

demo pengguna jalan tidak 

bisa menggunakan jalan ter-

sebut. Peristiwa tersebut juga 

menunjukkan bahwa para pen-

demo tidak menjunjung tinggi 

HAM orang lain, yang juga 

berhak memakai jalan terse-

but. 

4. Peristiwa tersebut merupakan 

tindakan yang merampas HA-

M orang lain, karena pembu-

nuhan merupakan tindakan ya-

ng merampas HAM yaitu hak 

untuk hidup yang dimiliki oleh 

orang lain. 

4. Menin

gkat-

kan 

semang

at 

Bhinne

1. Menghargai 

setiap 

perbedaan 

yang ada 

2. Perbedaan 

tidak 

1. Laga 

Gresik vs 

Arema 

ricuh, 3 

orang 

tewas 

1. Ricuh antar suporter merupa-

kan gambaran bahwa perbeda-

an pendapat dalam masyarakat 

dapat menjadikan perpecahan. 

Perpecahan terjadi karena para 

suporter bola tidak menghar-

Lanjutan Tabel 1 

bersambung 
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ka 

Tung-

gal Ika 

menjadikan 

perpecahan 

3. Tidak 

membeda-

bedakan antar 

masyarakat 

2. Kejam-

nya 

keadilan 

“Sandal 

jepit” 

gai perbedaan pendapat yanga 

ada. 

2. Keadilan yang tidak didapa-

tkan oleh rakyat kecil merupa-

kan tindakan yang membeda-

bedakan masyarakat. karena 

rakyat tidak memiliki kekuas-

aan maka bisa ceperlakukan 

seenaknya.   

5. Menge

mbang

kan 

rasa 

cinta 

tanah 

air dan 

bangsa 

1. Memperkuat 

sendi-sendi 

hukum nasion-

al (mematuhi 

hukum yang 

berlaku) 

2. Adanya kepas-

tian hukum 

(ada ketentuan 

hukum yang 

pasti mengenai 

sebuah 

pelanggaran) 

3. Memperkuat 

sistem pertaha-

nan dan kea-

manan 

1. Penjara 

mewah 

Artalyta 

terungka

p berkat 

laporan 

warga 

2. Cicak 

versus 

buaya 

memanas 

lagi, kini 

polri 

gugat  

KPK 

3. Seorang 

napi di 

Medan 

bisa 

menjual 

sabu 

keluar 

dari 

lapas 

1. Adanya penjara mewah meru-

pakan suatu bentuk pelemahan 

hukum di Indonesia, dimana 

hukum dapat dibeli oleh kaum 

elit yang tersandung masalah 

hukum. Peristiwa tersebut juga 

menunjukkan bahwa belum 

adanya ketentuan hukum yang 

pasti mengenai pelanggaran, 

karena masih ada narapidana 

yang mendapatkan perlakuan 

khusus. 

2. Perseteruan 2 lembaga hukum 

tersebut dapat melemahkan p-

ertahanan dan keamanan Indo-

nesia, karena tugas mereka 

memberikan keamanan justru 

saling menyerang satu sama 

lain. 

3. Peristiwa tersebut menunjukk-

an sikap yang dimiliki oleh 

orang tersebut adalah sikap 

yang tidak mematuhi hukum 

yang berlaku, dan melemah-

kan sistem pertahanan dan 

keamanan Indonesia. Karena 

peristiwa tersebut menandakan 

bahwa hukum di Indoensia 

masih lemah dan dapat dibeli 

oleh kaum elit yang mempu-

nyai kekuasaan.  

6. Mengh

indari 

penon-

jolan 

SARA 

(Suku, 

1. Tidak mengan-

ggap bahwa 

sukunya paling 

baik atau benar 

dan suku lain 

salah 

1. Tempat 

ibadah 

Hindu di 

Sragen 

dirusak 

2. Komplek

1. Perusakan tempat ibadah ter-

sebut merupakan tindakan ya-

ng dapat mengganggu dan ti-

dak menghargai ibadah umat 

Hindu, karena perusakan Pure 

mengakibatkan terganggunnya 

Lanjutan Tabel 1 

bersambung 
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Agama

, Ras, 

dan 

Adat 

istiadat

) 

2. Menghargai 

setiap kegiatan 

yang dilakukan 

oleh agama 

lain 

3. Tidak mengga-

nggu ibadah y-

ang dilakukan 

oleh pemeluk 

agama lain 

4. Menghargai 

setiap adat isti-

adat yang dila-

kukan oleh o-

rang lain 

5. Tidak mengga-

nggu kegiatan 

adat istiadat 

yang dilakukan 

oleh orang lain 

6. Tidak adanya 

deskriminasi 

ras  

sitas 

konflik 

Lampun

g 

3. Komnas 

HAM 

periksa 

Ruhut 

soal 

Deskrimi

nasi 

kegiatan ibadah umat Hindu. 

2. Terjadinya konflik di Lam-

pung disebabkan oleh berba-

gai macam penyebab, salah 

satu penyebabnya adalah kon-

flik adat istiadat. Peristiwa di 

atas menunjukkan bahwa ada 

kesenjangan tentang rumusan 

materi dengan pelaksanaan, 

karena konflik terjadi karena 

adat yang beragam dalam wi-

layah tersebut. 

3. Pernyataan Ruhut merupa-

kan bentuk deskriminasi, ka-

rena dalam kasus tersebut Ru-

hut mengatakan bahwa kulit 

hitam harus dilawan.  

 

KESIMPULAN 

Setiap indikator semangat persatuan dan kesatuan memiliki rumusan materi 

dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kelas VIII kurikulum 2013. 

Rumusan materi tersebut dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pelaksanaan semangat persatuan dan kesatuan dapat dilihat melalui materi berita 

di media internet/onlinepada web Tempo.co dan Kompas.com tahun 2010-2015. 

Pelaksanaan tersebut merupakan gambaran sikap dan tindakan yang dilakukan 

oleh masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan 

penelitian dapat diuraikan bahwa terdapat kesenjangan rumusan materi dan 

pelaksanaan semangat persatuan dan kesatuan.Kesenjangan tersebut dapat dilihat 

dari pelaksanaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan rumusan materi 

yang ada dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Republik 

Indonesia terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Lanjutan Tabel 1 
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kelas VIII kurikulum 2013.Banyak pelaksanaan dalam masyarakat yang tidak 

sesuai bahkan bertolak belakang dengan rumusan materi yang ada. 

 

SARAN 

Berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan penelitian maka disarankan 

beberapa hal sebagai berikut:  

1. Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia hendaknya 

menjadi pemimpin yang bersikap baik, memberikan contoh sikap yang 

meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan kepada masyarakat, mampu 

mengembangkan pendidikan di Indonesia, menerima dan mendengarkan masukan 

dari segala kalangan untuk membangun pendidikan di Indonesia. 

2. Kepada Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Republik Indonesia 

Guru hendaknya memberikan contoh yang baik kepada siswa dan 

membimbing siswa agar memiliki semangat persatuan dan kesatuan. 

3. Kepada Siswa 

Siswa sebagai generasi penerus bangsa diharapkan dapat menyaring hal-hal 

yang bersifat negatif dan bersikap positif dengan melaksanakan rumusan materi 

yang terdapat dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kelas VIII 

kurikulum 2013 tentang semangat persatuan dan kesatuan.  

4. Kepada Masyarakat  

Masyarakat hendaknya memiliki sikap yang mencerminkan semangat 

persatuan dan kesatuan, menghilangkan sikap-sikap yang dapat menimbulkan 

perpecahan, dan menganggap bahwa setiap perbedaan sebagai keberagaman. 
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