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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pancasila dalam perjalanan bangsa Indonesia bukan sesuatu yang baru, 

melainkan sudah lama dikenal sebagai bagian dalam nilai-nilai budaya kehidupan 

bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai tersebut dirumuskan sebagai dasar Negara 

Indonesia. Artinya, Pancasila digali dan berasal dari nilai-nilai pandangan hidup 

masyarakat Indonesia. 

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pokok pangkal bagi warga 

negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Terdapat lima sila dalam Pancasila, setiap silanya memiliki nilai-nilai 

tersendiri. Nilai-nilai tersebut sekaligus sebagai jiwa dan kepribadian bangsa 

Indonesia. Nilai Pancasila berkembang sebagai nilai dasar dan puncak budaya 

bangsa yang dirumuskan dan ditetapkan melalui pemikiran para tokoh bangsa 

sebagai dasar negara dan pandangan hidup.  

Pancasila sebagai dasar negara menjadi perjanjian luhur bangsa yang perlu 

dijunjung tinggi. Bangsa Indonesia bertekad untuk menjalankan dan mengatur 

negara berdasarkan Pancasila. Sebagai dasar negara maka Pancasila sekaligus 

sebagai sumber hukum, dalam arti semua hukum yang disusun harus berdasarkan 

Pancasila, termasuk aturan hukum penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila 

sebagai dasar negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

(UUD 1945) yaitu: 
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... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu 
susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan 
berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil 
dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Keyakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan 
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Alinea 
IV). 
 
Konsekuensi dari rumusan tersebut seluruh pelaksanaan perundang-

undangan merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, tidak 

boleh ada peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar 

negara juga menjadi penompang yang kokoh bagi negara. Negara Indonesia dapat 

berdiri karena adanya dasar negara yaitu Pancasila.  

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan sesuatu 

yang sangat bernilai. Pancasila sebagai pandangan hidup berisi konsep kehidupan 

yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, sekaligus mengandung pemikiran 

ataupun gagasan yang mendasar mengenai tatanan kehidupan, sesuai dengan nilai-

nilai Pancasila. Selain itu Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah untuk 

melaksanakan kegiatan dalam segala bidang kehidupan, baik kehidupan di dunia 

maupun pasca kehidupan di dunia. Pandangan hidup inilah yang menjadikan suatu 

bangsa memiliki arah yang jelas. 

Pandangan hidup menjadi sarana untuk mempersatukan bangsa Indonesia 

dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan 

batin dalam masyarakat. Selain itu juga pandangan hidup dapat menjaga 

kelangsungan dan kelestarian bangsa. Tanpa memiliki pandangan hidup, bangsa 

akan terombang-ambing dalam menghadapi persoalan. Pandangan hidup akan 

memberikan wawasan menyeluruh terhadap kehidupan. Pancasila sebagai 
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pandangan hidup juga memberikan pedoman dan kekuatan bagi bangsa untuk 

berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup wajib dilaksanakan oleh 

seluruh rakyat Indonesia. Pancasila harus dilaksanakan secara utuh dan 

konsekuen. Selain itu, mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk 

pada Pancasila. 

Harapan ideal di atas berbanding terbalik dengan kenyataan kehidupan 

masyarakat berbangsa saat ini. Pancasila seolah-olah terlupakan oleh sebagian 

besar masyarakat Indonesia. Eksistensi Pancasila mengalami manipulasi sesuai 

dengan kepentingan penguasa. Pancasila tidak lagi digunakan sebagai pandangan 

hidup bangsa. Sedikit demi sedikit mulai muncul adanya indikasi degradasi nilai-

nilai luhur Pancasila. Hal ini tentu dapat berakibat rusaknya perilaku bangsa. Di 

dunia pendidikan misalnya banyak generasi muda yang saat ini berperilaku tidak 

sesuai dengan butir-butir pancasila. Misalnya sekarang ini banyak generasi muda 

yang tidak bertaqwa kepada Tuhan, banyak terjadi kasus bentrok antar pelajar 

yang mencerminkan memudarnya rasa persatuan dan kesatuan yang terjadi pada 

generasi penerus bangsa. 

Para pelajar dari SMA Negeri 109 Jakarta dan SMA negeri 60 Jakarta 
terlibat dalam aksi tawuran yang menewaskan Andi Audi Pratama berusia 
16 tahun. Pelaku yang terlibat dalam aksi tersebut dikeluarkan dari sekolah 
masing-masing. Para siswa tersebut akan dibina oleh orang tuanya masing-
masing. Keberadaan kelompok atau geng-geng yang ada di sekolah menjadi 
pemicu adanya tawuran tersebut (Kompas.com). 
  

Kasus lain yang mencerminkan lunturnya nilai Pancasila sebagai pandangan 

hidup di kalangan pelajar sebagai berikut: 
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Kekerasan terhadap siswa SD di bukittinggi yang diduga dilakukan oleh 
guru agama, hingga berdampak diberhentikannya guru agama disekolah 
tersebut. Peristiwa kekerasan tersebut terjadi saat jam pelajaran agama di 
dalam mushola. Kasus kekerasan siswa di SD Trisula Perwari Bukittinggi 
terungkap setelah video berjudul “Kekerasan Anak SD” berdurasi 1 menit 
52 detik muncul di internet (m.okezone.com).   
 

Hal itu menunjukkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang 

merupakan landasan dalam bertindak dan berperilaku sudah tidak dilaksanakan 

dengan baik oleh masyarakat sebagai pandangan hidup.  

Pancasila sebagai pandangan hidup disosialisasikan, diajarkan, bahkan 

ditanamkan melalui lembaga pendidikan. Salah satunya melalui kurikulum yang 

mengajarkan Pancasila sebagai pandangan hidup, harapannya akan terbentuk 

perilaku siswa yang baik. Terlebih siswa yang mempunyai kompetensi sikap 

mental yang cerdas dan penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dapat 

menunjukkan dalam aktivitas sehari-hari, yaitu: 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati 
nilai-nilai falsafah bangsa. 

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

3. Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga 
negara. 

4. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. 
5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk 

kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara (Hamdayama dkk., 
2010:4). 
 

Kompetensi tersebut mengandung makna bahwa Pancasila sebagai 

pandangan hidup harus dimiliki oleh siswa di sekolah, baik dalam aktivitas 

pembelajarannya sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup juga harus 

tercermin dalam setiap kegiatan siswa di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Melalui pendidikan, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup diharapkan 
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akan menjadi lebih baik dan berkualitas karena ditanamkan pada diri siswa. 

Sehingga siswa sebagai penerus bangsa dapat berkontribusi dalam berbagai 

bidang kehidupan di masa depan. Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan 

dukungan dari berbagai pihak, khususnya dalam hal ini seluruh komponen 

sekolah. 

Penanaman Pancasila sebagai pandangan hidup salah satunya dilakukan 

melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata 

pelajaran PPKn dimaksudkan agar warga negara memiliki wawasan kesadaran 

berbangsa dan bernegara sehingga memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku cinta 

pada tanah air dan bangsa (Hamdayama dkk., 2010:2). Pancasila sebagai 

pandangan hidup juga dipertegas dalam visi, misi, dan tujuan mata pelajaran 

PPKn. Visi PPKn untuk mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, memelihara 

persatuan dan kesatuan, tidak memaksakan pendapat, menghargai, dan lain-lain 

yang dirasionalkan demi kepentingan stabilitas politik untuk mendukung 

pembangunan nasional (Sulaeman, 2012). Sedang misi mata pelajaran PPKn 

yaitu: 

Membantu memantapkan kepribadian sebagai warga negara Indonesia yang 
baik dan bertanggung jawab, tahu akan hak dan kewajibannya, agar secara 
konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan 
dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan 
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan tanggung jawab dan bermoral 
(Darmadi, 2013). 
 

Visi dan misi di atas selanjutnya dijabarkan dalam tujuan PPKn, yaitu untuk 

menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta 

tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta 

ketahanan nasional dalam diri dan praktisi yang ada dalam Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia (NKRI) (Hamdayama dkk., 2010:2-3). Selain itu, diharapkan 

mampu menanamkan kesadaran pada individu agar mempunyai cita-cita luhur dan 

pedoman dalam kehidupan. Visi, misi, dan tujuan di atas menegaskan bahwa 

PPKn berperan penting dalam menanamkan pemahaman dan sikap mengenai 

Pancasila sebagai pandangan hidup. 

Visi, misi, dan tujuan PPKn di atas selanjutnya dijabarkan dalam kurikulum, 

apa yang diatur dalam kurikulum kemudian dijabarkan ke dalam materi. Muatan 

materi dijabarkan lagi ke dalam kompetensi dasar. Khususnya dalam mata 

pelajaran PPKn materi yang terkait dengan Pancasila sebagai pandangan hidup 

bangsameliputi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sikap positif terhadap 

sistem pemerintahan, norma yang berlaku dalam masyarakat, penegakkan hak 

asasi manusia, serta semangat persatuan dan kesatuan. Adanya materi tersebut 

dapat menjadi pedoman bagi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan sesuai 

nilai Pancasila (Kemendikbud, 2013). 

Materi tersebut selanjutnya dituangkan dalam buku teks atau buku pegangan 

pelajaran PPKn. Buku teks pelajaran tersebut untuk pegangan guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran serta dapat menjadi sarana pengayaan pengetahuan 

siswa, khususnya dalam menggali nilai Pancasila sebagai pandangan hidup. Buku 

teks pelajaran merupakan buku acuan wajib digunakan di sekolah yang memuat 

materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan, budi 

pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang 

disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Selain itu digunakan sebagai 
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sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi 

Inti (PP No. 32 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 23). Kualitas buku teks pelajaran bisa 

mempengaruhi keberhasilan dalam proses pembelajaran. Kualitas tersebut dapat 

dilihat dari muatan materi yang terkandung di dalam buku dan kesesuaiannya 

dengan kurikulum. 

Namun masih ditemukan buku teks pelajaran yang kurang atau tidak 

memiliki mutu baik. Buku teks pelajaran yang seharusnya dirancang sesuai 

dengan kurikulum, namun kualitas materinya tidak sepenuhnya sesuai dengan 

kurikulum. Beberapa buku teks baik yang diterbitkan Kemendikbud maupun 

diterbitkan pihak swasta mengidikasikan hal tersebut. Misalnya materi mengajak 

berpacaran dalam buku Pendidikan Jasmani dan Olahraga untuk siswa 

SMA/MA/SMK kelas XI semester 1 yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI. 

Materi pada halaman 128-129 seakan-akan mengajarkan siswa untuk pacaran. 

Kasus lain dalam buku ajar PPKn untuk SMP/MTs kelas VII jilid 1 disebutkan 

bahwa kompetensi inti pelajaran ini adalah menghargai dan menghayati ajaran 

agama yang dianutnya, sedangkan kompetensi dasarnya adalah menghargai 

perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlaq 

mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. Buku ini tertera pada bab 

Sejarah Perumusan Pancasila, yang sama sekali tidak menyebutkan adanya unsur 

islam dalam perumusan Pancasila (edukasi.kompas.com).  

Berdasarkan fakta di atas menegaskan bahwa masih ada buku pelajaran 

yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk itu, mendorong peneliti 

mengadakan penelitian terhadap isi buku dan pelaksanaan pembelajaran pada 



8 
 

 
 

salah satu unit pendidikan, dalam hal ini mengenai muatan materi Pancasila 

sebagai pandangan hidup bangsa yang termuat dalam buku pelajaran PPKn, yang 

dilakukan dengan menganalisis isi pada buku terbitan Kemendikbud kelas VIII, 

serta pelaksanaan pendidikan Pancasila sebagai pandangan hidup di SMP Negeri 

2 Gatak Sukoharjo tahun pelajaran 2014/2015 dalam proses pembelajaran dan 

interaksi di dalam maupun di luar kelas. Alasan peneliti menggunakan buku PPKn 

siswa kelas VIII dikarenakan buku tersebut merupakan buku panduan yang 

digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Gatak 

Sukoharjo, sebagai sumber pembelajaran utama. Sebagai calon guru PPKn 

diharapkan dapat menganalisis secara kritis mengenai muatan dan pelaksanaan 

nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan khususnya 

di sekolah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan suatu 

perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana muatan materi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam 

buku pelajaran PPKn terbitan Kemendikbud yang digunakan di Kelas VIII 

SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo tahun pelajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam 

proses pembelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo tahun pelajaran 

2014/2015? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, sekaligus untuk 

memperjelas saat mengumpulkan data, dirumuskan tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menggambarkan muatan materi Pancasila sebagai pandangan hidup 

bangsa dalam buku PPKn terbitan Kemendikbud yang digunakan di kelas VIII 

SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo tahun pelajaran 2014/2015. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup 

bangsa dalam proses pembelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo 

tahun pelajaran 2014/2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dan tujuan di atas, maka 

manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dimanfaatkan untuk mengembangkan konsep materi 

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam proses pembelajaran di 

sekolah, khususnya melalui mata pelajaran PPKn. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang 

terkait dan relevan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Memperoleh buku PPKn yang muatan isinya sesuai dengan kebutuhan 

siswa. 

2) Memperoleh buku PPKn yang muatan materinya sesuai dengan 

kurikulum. 

3) Memperoleh buku PPKn yang mempunyai kualitas dan mutu terbaik. 

4) Menjadikan buku PPKn sebagai panduan, khususnya untuk berpartisipasi 

dalam kehidupan bernegara. 

5) Mendorong siswa untuk memiliki pandangan hidup yang berlandaskan 

Pancasila sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan 

bernegara.  

b. Manfaat bagi guru 

1) Menemukan buku PPKn yang sesuai dengan jenjang, kurikulum dan 

kompetensi peserta didik. 

2) Memilih buku yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, khususnya 

dari sisi perkembangan usia dan pengetahuannya. 

3) Memilih buku yang memiliki kualitas dan mutu baik dari segi muatan isi 

ataupun muatan materi. 

4) Menjadikan buku PPKn sebagai panduan dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 
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c. Manfaat bagi sekolah 

1) Memilih buku secara selektif yang muatan materinya sesuai dengan 

kurikulum serta terjamin mutu dan kualitasnya. 

2) Memonitoring dan mengawasi implementasi Pancasila sebagai pandan-

gan hidup bangsa yang dilakukan oleh guru kepada siswa baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas dalam lingkup sekolah. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah dipergunakan agar mempermudah dalam mencari pokok yang 

akan dibahas dalam penelitian. Istilah-istilah yang penting dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Muatan. “Muatan adalah barang yang diangkut dengan kendaraan, atau isi 

(kapal dan sebagainya), disebut pula jumlah listrik positif atau jumlah listrik 

negatif yang ada dalam benda” (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008:1044). Disebut pula jenis barang yang dapat dinaikkan ke 

dalam kapal dan diangkut dari suatu tempat ke tempat lain dan hampir seluruh 

jenis barang yang diperlukan oleh manusia dan dapat diangkut dengan kapal 

apakah berupa barang yang bersifat bahan baku atau merupakan hasil produksi 

dari suatu proses pengolahan (Arwinas, 1999:35). Atau barang kiriman yang 

akan dikirim ke suatu negara dengan menggunakan sarana angkutan udara, 

darat, maupun laut (Mulyanto, 1997:133). Jadi muatan adalah kapasitas atau 

barang yang berada dalam suatu benda, dalam hal ini muatan yang terkandung 

dalam materi pelajaran PPKn. 
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2. Materi Pelajaran. “Materi pelajaran pada hakikatnya adalah isi dari materi 

pelajaran yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang 

digunakan” (Suryosubroto, 2009:35). Atau “sekumpulan pengetahuan, sikap 

dan keterampilan yang harus dipelajari siswa untuk membantu tercapainya 

kompetensi atau tujuan pembelajaran” (Gafur, 2012:66). Disebut pula 

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

rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran 

menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, yang harus 

dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran (Narwanti 

dan Somadi, 2012:65). Jadi materi pelajaran adalah sekumpulan isi dari materi 

pelajaran untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa 

yang harus dipelajari dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah 

ditetapkan, dalam hal ini materi pelajaran terfokus pada mata pelajaran PPKn. 

3. Pancasila. Secara etimologisberasal dari kata Panca berarti lima, dan syila 

artinya batu sendi, alas, atau dasar (Bahasa Sansekerta). Secara historis 

Pancasila mulai dirumuskan pada sidang BPUPKI, melalui sidang tersebut 

disampaikan dan didiskusikan gagasan dari Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, 

dan Ir Soekarno. Gagasan dasar negara yang muncul cukup beragam, untuk itu 

pada akhir sidang BPUPKI periode I dibentuk Panitia Sembilan guna 

merumuskan gagasan tersebut. Pada 29 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil 

merumuskan Piagam Jakarta. 

Pancasila dalam bentuk formal sebagai dasar falsafah negara Republik 

Indonesia baru diusulkan pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila resmi menurut 
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hukum menjadi dasar falsafah negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada 

waktu PPKI mengesahkan Pembukaan UUD 1945 (Kansil dkk., 2005:57).  

Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa 

Indonesia, pandangan bangsa Indonesia dan dasar negara. Pancasila merupakan 

kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai puncak 

kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan dan keseimbangan, baik 

dalam hidup manusia sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial dalam mengejar 

hubungan dengan masyarakat, alam, tuhannya maupun dalam mengejar 

kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah (Jalaluddin dan Abdullah, 

2011:167). Jadi Pancasila merupakan dasar falsafah negara terdiri dari lima sila 

yang menjadi asas atau dasar yang tidak dapat dipisahkan antar sila dan saling 

terkait satu sama yang lain. Pancasila resmi dan sah menurut hukum menjadi 

dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. 

4. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa. Pandangan hidup bernegara dan 

berbangsa adalah Pancasila yang menjadi falsafah dasar negara Indonesia. 

Memberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia menempuh masa 

depan (Kansil dkk., 2005:68). Disebut pula sebagai pegangan atau petunjuk 

dalam kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia. Selain itu dipergunakan 

sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktifitas hidup dan kehidupan 

(Daman, 1995:15-18).  

Nilai pandangan hidup dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia yang 

teruji kebenaran dan kebaikannya yang dapat menjamin kesatuan, kerukunan, 

keserasian dan kesejahteraan. Pancasila harus ditingkatkan kedudukan dan 
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fungsinya sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa (Sumardjoko 

dkk., 1998:26). Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan 

pedoman, pegangan atau petunjuk dalam kehidupan yang terikat oleh 

keyakinan dan tradisi sebagai sumber norma dan nilai kehidupan tercermin 

dalam kelima sila Pancasila untuk dilaksanakan dengan baik. 

5. Proses Pembelajaran.“Proses pembelajaran bisa disebut interaksi edukatif yang 

sadar akan tujuan, serta telah ditentukan untuk tujuan tertentu demi terciptanya 

tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam satuan pelajaran” (Sagala, 

2005:136). Disebut pula sebagai “suatu sistem” (Sanjaya, 2011:32). Atau 

dikenal dengan sebutan the black box atau kotak hitam, yang berarti bagian 

dari sistem pendidikan yang selalu mengundang perlakuan kreatif dan inovatif 

untuk tercapainya tujuan instrusional (Suparman, 2012:40-41). Jadi proses 

pembelajaran adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat proses interaksi 

timbal balik dalam satuan pelajaran. 


