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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang di dalamnya 

terdapat lima sila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Menurut 

Syamsudin, dkk (2009:14), pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang 

telah berakar dalam kepribadian bangsa sebagai dasar negara yang mengatur 

hidup ketatanegaraan. Pancasila penting untuk ditanamkan pada peserta didik 

yang masih sekolah mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah 

keatas. Menurut Sugihartono, dkk (2007:3-4) sebagaimana dikutip Irham dan 

Wiyani (2013:19), pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang 

dilakukan oleh pendidik untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara 

individu maupun kelompok melalui proses pengajaran dan pelatihan. Menurut 

Basri (2013:13), pendidikan diartikan sebagai proses pembinaan dan bimbingan 

yang dilakukan seseorang secara terus menerus kepada anak didik untuk mencapai 

tujuan pendidikan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, 

pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan diri, masyarakat, 

bangsa dan negara. Pendidikan merupakan hak setiap warga Indonesia agar 
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memperoleh bimbingan yang benar. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

penting untuk ditanamkan pada Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan akan mengajarkan anak untuk berperilaku sesuai 

nilai-nilai pancasila salah satunya sila kelima. Nilai-nilai pancasila yaitu nilai-nilai 

Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, 

nilai-nilai Persatuan Indonesia, nilai-nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat 

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dan nilai-nilai Keadilan 

Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penanaman nilai-nilai pancasila kepada 

siswa SMP akan membuat perilaku peserta didik sesuai dengan pengamalan 

pancasila. Menurut Khodijah (2014:5), perilaku adalah segala sesuatu yang 

dilakukan oleh manusia atau hewan yang dapat diamati dengan cara tertentu. 

Pada masa-masa SMP adalah dimana siswa berperilaku yang beragam 

terhadap teman atau guru di lingkungan sekolah. Perilaku siswa tersebut 

terkadang tidak mencerminkan perilaku sesuai pengamalan nilai-nilai pancasila. 

Beragam perilaku siswa SMP yang masih belum sesuai dengan nilai-nilai 

pancasila sila kelima di lingkungan sekolah salah satunya masih minim 

pemahaman akan nilai-nilai pancasila sila kelima. Kebiasaan peserta didik dalam 

berperilaku masih belum maksimal sesuai pengamalan Pancasila sila kelima. 

Pengamalan nilai-nilai Pancasila akan dapat di implementasikan siswa jika anak 

paham terlebih dahulu mengenai nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila Pancasila. 

Pada butir Pancasila sila kelima di jelaskan bahwa menjaga keseimbangan hak 

dan kewajiban, menghormati hak orang lain, mengembangkan sikap adil terhadap 

sesama namun masih banyak perilaku peserta didik yang melakukan hal-hal tidak 
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sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila. Secara tidak langsung masih banyak anak 

yang mengedepankan hak namun lalai akan kewajiban sebagai siswa, perilaku 

yang sering dilakukan oleh anak SMP yakni tidak menghromati hak orang lain di 

lingkungan sekolah. Beberapa perilaku ini salah satunya adalah meminta uang 

jajan kepada temannya atau ngompas, hal ini jelas perilaku yang tidak 

menghormati hak orang lain. Perilaku siswa di lingkungan sekolah dengan 

menindas temannya yang lemah salah satu yang tidak mencerminkan butir sila 

kelima mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 

Pemahaman peserta didik SMP pada nilai-nilai Pancasila sila kelima sangat 

penting di lingkungan sekolah. Hal tersebut di sertai dengan pendidikan yang 

diperoleh selama mengikuti pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

Dengan memiliki pemahaman yang baik akan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila 

implementasi siswa di lingkungan sekolah akan sesuai dengan nilai-nilai yang 

terkandung pada Pancasila sila kelima. Beberapa perilaku yang sebelumnya tidak 

sesuai dengan pengamalan nilai-nilai oleh siswa setidaknya akan sedikit berkurang 

apabila siswa tersebut memiliki pemahaman yang bagus. Pada siswa di SMP 

Negeri 3 Sawit Boyolali ada beberapa anak yang perilakunya tidak sesuai dengan 

nilai-nilai Pancasila sila kelima. Siswa tersebut sering kali meminta uang jajan 

pada temannya juga ada anak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai peserta 

didik pulang sekolah sebelum jam pelajaran sekolah selesai dengan melompat 

dinding samping sekolah. Alasan memilih SMP Negeri 3 Sawit Boyolali sebagai 

tempat penelitian karena berdasarkan informasi belum ada penelitian mengenai 

perilaku siswa SMP dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sila kelima di sekolah 
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ini. Sebagai calon guru PPKn diharapkan dapat menganalisis perilaku siswa 

dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sila kelima di lingkungan sekolah. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Analisis Perilaku Siswa SMP 

Dalam Menerapkan Nilai-nilai Pancasila Sila Kelima Di Lingkungan Sekolah”. 

 

B. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian 

Perumusan masalah digunakan untuk mempermudah pelaksanaan 

penelitian, serta agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Berdasarkan latar 

belakang masalah maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pemahaman siswa SMP Negeri 3 Sawit Boyolali tentang nilai-

nilai Pancasila sila kelima di lingkungan sekolah? 

2. Bagaimanakah pengamalan nilai-nilai Pancasila sila kelima pada siswa SMP 

Negeri 3 Sawit Boyolali di lingkungan sekolah? 

3. Bagaimanakah usaha-usaha dalam meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila 

sila kelima pada siswa di lingkungan sekolah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pemahaman siswa SMP Negeri 3 Sawit Boyolali tentang 

nilai-nilai Pancasila sila kelima di lingkungan sekolah. 

2. Untuk mengetahui pengamalan nilai-nilai Pancasila sila kelima pada siswa 

SMP Negeri 3 Sawit Boyolali di lingkungan sekolah. 
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3. Untuk mengetahui usaha-usaha dalam meningkatkan pengamalan nilai-nilai 

Pancasila sila kelima pada siswa di lingkungan sekolah. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran perilaku 

siswa SMP, terutama dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sila kelima di 

lingkungan SMP Negeri 3 Sawit Boyolali. 

b. Penelititian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan perilaku siswa 

SMP Negeri 3 Sawit Boyolali dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sila 

kelima di lingkungan sekolah. 

c. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian 

berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini dapat memberikan infromasi mengenai analisis perilaku siswa 

SMP dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sila kelima di lingkungan 

sekolah. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi siswa untuk meningkatkan 

perilaku siswa SMP Negeri 3 Sawit Boyolali dalam menerapkan nilai-nilai 

Pancasila sila kelima di lingkungan sekolah. 
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E. Daftar Istilah 

1. Analisis. Menurut Wiradi (2013), analisis adalah aktivitas yang memuat 

sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk 

digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian 

dicari kaitanya dan ditaksir maknanya. Menurut Komaruddin (2013), analisis 

adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi 

komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu 

sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. 

2. Perilaku. Menurut Khodijah (2014:5), perilaku adalah segala sesuatu yang 

dilakukan oleh manusia atau hewan yang dapat diamati dengan cara tertentu. 

Menurut Rivai dan Mulyadi (2010:230), perilaku manusia adalah sebagai suatu 

fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. 

3. Siswa. Menurut Ahmadi (2014), peserta didik atau siswa adalah orang yang 

belum mencapai dewasa, yang membutuhkan usaha, bantuan bimbingan dari 

orang lain yang telah dewasa guna melaksanakan tugas sebagai salah satu 

makhluk tuhan dan sebagai salah satu masyarakat. Menurut Rasyad (2002:105) 

sebagaimana dikutip Eko (2012), siswa adalah mereka yang terdaftar pada 

lembaga pendidikan dan merupakan pelaku dalam kegiatan belajar mengajar. 

4. Nilai. Menurut Kartadinata (1988) sebagaimana dikutip oleh Ali dan Asrori 

(2004:134), definisi nilai adalah nilai diartikan sebagai suatu tatanan yang 

dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif 

keputusan dalam situasi tertentu. 



7 
 

5. Nilai-nilai Pancasila. Menurut Kaelan (2002:143), nilai-nilai Pancasila meliputi 

nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai sila kemanusiaan yang adil dan 

beradab, nilai sila persatuan Indonesia, nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan nilai sila 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

6. Lingkungan Sekolah. Menurut Hanan (2013), lingkungan sekolah adalah 

kesatuan ruang dalam lembaga pendidikan formal yang memberikan pengaruh 

pembentukan sikap dan pengembangan potensi siswa. 


