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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia termasuk negara yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, 

budaya, ras, agama, dan bahasa. Keragaman yang ada inilah yang menjadikan 

Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Pancasila  merupakan perwujudan dari nilai-

nilai budaya bangsa Indonesia yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Pancasila  

digali dari kebudayaan bangsa Indonesia yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang 

berabad-abad lamanya. Pancasila  merupakan rumusan dan pedoman hidup bangsa 

dan negara Indonesia. Menurut Marsyidin (2013), Pancasila  adalah dasar negara atau 

fondasi yang membentuk Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Di dalam Pancasila  terdapat salah satu sila yang 

menjunjung tinggi persatuan di negara ini, yaitu sila persatuan Indonesia. Sila ke-3 ini 

bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan rakyat. Menurut Nugroho 

(2013), makna sila tersebut adalah bahwa sifat dan keadaan negara Indonesia harus 

sesuai dengan hakikat satu yang berarti mutlak tidak terbagi-bagi. Adanya persatuan 

Indonesia tidak akan ada perpecahan antar warga negara. 

Menurut Ambarjaya (2012:v), pendidikan merupakan salah satu cara yang 

ditempuh manusia untuk melakukan sebuah perubahan yang didasarkan pada teori 

yang telah diuji kebenarannya. Pendidikan sangat berperan penting untuk mencetak 

generasi yang mampu bersaing di dalam kehidupan nasional maupun internasional. 
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Pendidikan juga membentuk karakter manusia yang sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila . Kegiatan pendidikan dalam hal ini berbentuk proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran di kelas seringkali guru mengalami permasalahan. 

Permasalahan tersebut mulai dengan kurangnya minat belajar, perhatian siswa dalam 

proses pembelajaran, aktif yang berlebihan (hyperactive) sehingga suasana kelas 

menjadi ramai. Menurut Hadis (2006:44):  

minat merupakan rasa tertarik yang ditunjukkan oleh individu kepada suatu 

objek, baik berupa benda hidup maupun yang tidak hidup. Minat dapat diartikan 

sebagai rasa tertarik yang ditunjukkan oleh peserta didik dalam melakukan 

aktivitas belajar yang dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat.  

Adanya minat belajar maka secara tidak langsung akan menarik siswa untuk 

bersungguh-sungguh, tidak mengenal lelah, tidak bosan, dan kreatif dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 

Perhatian siswa merupakan hal yang terpenting dalam pembelajaran. 

Kurangnya perhatian dapat mempengaruhi pemahaman siswa dalam suatu 

pembelajaran. Siswa yang paham terhadap materi maka ia akan dapat 

mengembangkan materi yang diperoleh dari pengalaman maupun dari informasi yang 

didapatnya.  

Menjelajah Masyarakat Indonesia merupakan salah satu materi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VIII semester ganjil dalam kurikulum 2013. 

Materi tersebut menjelaskan bahwa seseorang harus menghargai keberagaman yang 

ada di Indonesia. Untuk menghargai keberagaman yang ada maka harus mempunyai 

bekal tersendiri seperti memahami nilai-nilai Pancasila khususnya nilai persatuan 
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Indonesia, selain pemahaman sila ke-3 seorang siswa juga harus mempunyai minat 

yang tinggi terhadap mata pelajaran. Siswa yang mempunyai minat dan paham 

terhadap nilai persatuan Indonesia maka akan mempermudah dalam memahami 

materi Menjelajah Masyarakat Indonesia.  

Kebanyakan siswa hanya menghafal tanpa memahami yang dipelajari, sehingga 

materi yang diajarkan oleh guru akan lupa dengan cepat. Apabila siswa mampu 

memahami materi dengan baik dan benar maka tidak akan mudah lupa dan hilang 

begitu saja. Siswa yang kesulitan dalam memahami dan mempelajari materi 

Menjelajah Masyarakat Indonesia maka tidak mampu untuk menerapkan apa yang 

telah dipelajarinya. Berdasarkan uraian di atas, dipandang penting untuk mengadakan 

penelitian tentang pemahaman nilai persatuan Indonesia dan minat belajar 

pengaruhnya terhadap penguasaan materi Menjelajah Masyarakat Indonesia dalam 

kurikulum 2013 pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Boyolali tahun pelajaran 

2014/2015. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Penguasaan materi Menjelajah Masyarakat Indonesia dapat dipengaruhi 

beberapa faktor yang saling berkaitan diantaranya faktor dari siswa sendiri (internal) 

dan dari luar siswa (eksternal). Beberapa masalah yang berkaitan dengan peningkatan 

penguasaan materi Menjelajah Masyarakat Indonesia adalah pemahaman mengenai 

nilai persatuan Indonesia, minat belajar siswa, motivasi belajar siswa, kondisi fisik, 

suasana kelas, cara mengajar guru, ketersediaan fasilitas belajar di sekolah, latar 
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belakang kondisi keluarga siswa, dan masih banyak lagi masalah yang dapat 

dikemukakan yang berkaitan dengan peningkatan penguasaan materi Menjelajah 

Masyarakat Indonesia. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

maka peneliti tertarik mengadakan penelitian tentang “pemahaman nilai persatuan 

Indonesia dan minat belajar pengaruhnya terhadap penguasaan materi Menjelajah 

Masyarakat Indonesia dalam kurikulum 2013 pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Boyolali tahun pelajaran 2014/2015”. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Kegiatan dalam suatu penelitian pasti mempunyai beberapa keterbatasan dan 

pemfokusan masalah. Permasalahan yang berkaitan dengan judul sangat luas 

sehingga perlu ada pembatasan dan pemfokusan masalah untuk memudahkan dalam 

penulisan ataupun pembahasan penelitian. Pembatasan masalah juga berguna untuk 

menghindari kesalahpahaman dan memperjelas persoalan yang akan diteliti. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Objek penelitian 

Menurut Maryadi dkk (2010:13), “objek penelitian adalah variabel yang diteliti 

baik berupa peristiwa, tingkah laku, aktivitas, atau gejala-gejala sosial lainnya”. 

Objek dalam penelitian ini yaitu: 

a. Pemahaman nilai persatuan Indonesia 

b. Minat belajar  

c. Penguasaan materi Menjelajah Masyarakat Indonesia  
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2. Subjek Penelitian  

Menurut Azwar (2009:34-35), “subjek penelitian adalah sumber utama data 

penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti”. Subjek 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Boyolali tahun pelajaran 

2014/2015, yang mencakup 6 kelas dengan jumlah keseluruhan siswa sebanyak 147 

anak. 

 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Adanya perumusan masalah diharapkan proses pemecahan 

permasalahan dapat terinci secara jelas, lebih terarah, dan terfokus. Berdasarkan latar 

belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Adakah pengaruh pemahaman nilai persatuan Indonesia terhadap penguasaan 

materi Menjelajah Masyarakat Indonesia dalam kurikulum 2013 pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Boyolali Tahun Pelajaran 2014/2015? 

2. Adakah pengaruh minat belajar terhadap penguasaan materi Menjelajah 

Masyarakat Indonesia dalam kurikulum 2013 pada siswa kelas VIII SMP Negeri 

2 Boyolali Tahun Pelajaran 2014/2015? 

3. Adakah pengaruh pemahaman nilai persatuan Indonesia dan minat belajar 

terhadap penguasaan materi Menjelajah Masyarakat Indonesia dalam kurikulum 

2013 pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Boyolali Tahun Pelajaran 2014/2015? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik pijak dalam merealisasikan aktivitas yang 

akan dilaksanakan, sehingga harus dirumuskan secara jelas. Tujuan penelitian 

berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman nilai persatuan Indonesia terhadap 

penguasaan materi Menjelajah Masyarakat Indonesia dalam kurikulum 2013 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Boyolali Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2. Untuk mengetahui pengaruh minat belajar terhadap penguasaan materi 

Menjelajah Masyarakat Indonesia dalam kurikulum 2013 pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Boyolali Tahun Pelajaran 2014/2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman nilai persatuan Indonesia dan minat 

belajar terhadap penguasaan materi Menjelajah Masyarakat Indonesia dalam 

kurikulum 2013 pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Boyolali Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemahaman nilai persatuan 

Indonesia dan minat belajar pengaruhnya terhadap penguasaan materi 

Menjelajah Masyarakat Indonesia dalam kurikulum 2013 pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Boyolali Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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b. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk kegiatan penelitian 

berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menumbuhkembangkan nilai persatuan Indonesia dan minat belajar serta 

penguasaan materi Menjelajah Masyarakat Indonesia dalam kurikulum 2013 

bagi siswa. 

b. Mengimplementasikan nilai persatuan Indonesia dalam materi Menjelajah 

Masyarakat Indonesia. 

c. Meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi Menjelajah Masyarakat 

Indonesia dalam kurikulum 2013 melalui pemahaman nilai persatuan Indo-

nesia dan minat belajar. 

 


