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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai wadah untuk mengembangkan sikap, perilaku dan 

kepribadian anak bangsa yang berkarakter. Menurut Robert Marine bahwa 

karakter adalah “gabungan yang samar-samar antara sikap, perilaku bawaan, dan 

kemampuan yang membangun kepribadian seseorang” (Samani dan Hariyanto, 

2013:42). Karakter menjadi ciri utama seseorang dalam pergaulan kehidupan 

sehari-hari. Anak bangsa yang berkarakter merupakan cita-cita pemerintah agar 

pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.  

Pemerintah mewujudkan cita-cita tersebut melalui pendidikan karakter. 

Dalam hubungannya dengan pendidikan, pendidikan karakter dapat dimaknai 

sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan 

watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan siswa untuk memberikan 

keputusan baik buruk, memelihara kebaikan, mewujudkan dan menebarkan 

kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati (Salahudin dan 

Alkrienciehie, 2013:42). 

Pendidikan karakter yang dilakukan oleh pemerintah meliputi berbagai 

macam nilai karakter yang harus dimiliki oleh anak didik bangsa salah satunya 

yaitu karakter nasionalisme. Menurut Lyman Tower sebagaimana dikutip Hamidi 

dan Lutfi (2010:169), 

Nasionalisme adalah suatu ungkapan perasaan yang kuat dan merupakan 

usaha pembelaan daerah atau bangsa melawan penguasa luar. Identitas yang 

menjadi ciri khasnya adalah menempatkan diri dalam suatu tradisi (sebagai 
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suatu proses peleburan, perpaduan) dari suatu daerah, sejarah, bangsa dan 

agama. 

 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sejarah, kebudayaan serta 

keanekaragaman flora maupun fauna. Alam yang terbentang di bumi pertiwi ini 

menjadi bukti bahwa Indonesia negara yang luar biasa. Mencintai, melindungi, 

menjaga dari gangguan pihak asing merupakan hal utama yang harus dilakukan 

oleh bangsa ini sebagai wujud nasionalisme. 

Rasa cinta kepada tanah air serta nasionalisme pada suatu bangsa melalui 

pengembangan rasa kebangsaan dan bertanah air Indonesia perlu diperhatikan 

secara serius sebab dengan majunya peradaban akan memudahkan lunturnya 

karakter nasionalisme pada diri seseorang. Apalagi negara Indonesia telah 

memasuki suatu era global yang dikenal dengan globalisasi. Secara pengertian 

globalisasi diartikan suatu jaman dimana hubungan antar negara tidak lagi 

terbatasi oleh sudut jarak dan yuridiksi. 

Era globalisasi ditandai dengan masuknya berbagai macam kebudayaan baru 

tanpa adanya filter, gaya hidup yang kebarat-baratan condong dengan perilaku 

egoisme dan konsumerisme menjadi faktor utama penurunan kadar nilai karakter 

nasionalisme. Penurunan nilai karakter nasionalisme terjadi dalam berbagai 

kehidupan dan lapisan masyarakat telah dirasakan seluruh komponen bangsa. 

Indikasi menurunnya nasionalisme itu patut direnungkan bersama, untuk itu 

seluruh komponen bangsa berkewajiban menggelorakan kembali rasa 

nasionalisme. Ada banyak cara untuk menanamkan nasionalisme pada generasi 

bangsa. Salah satu cara menanamkan karakter nasionalisme melalui mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.  
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Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai wahana 

untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada 

budaya bangsa Indonesia. Diharapkan dengan adanya Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari 

peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam 

kehidupan berbangsa maupun bernegara. Menurut Zamroni sebagaimana dikutip 

Darmadi (2013),  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran adalah pendidikan demokrasi 

yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan 

bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada 

generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang 

paling menjamin hak-hak masyarakat. 

 

Dilihat dari tujuannya, Darmadi (2013) menyatakan bahwa tujuan utama 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah  

Untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bangsa dan bernegara 

Indonesia, memiliki sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan 

kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila. Pancasila sebagai filsafat bangsa 

dan negara Indonesia, mengandung makna bahwa dalam setiap aspek 

kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan 

nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan 

Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

Pernyataan Darmadi mengenai pengertian serta tujuan tersirat bahwa 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan mampu menjadi wadah 

untuk menumbuhkan karakter yang tertuang dalam kurikulum saat ini. 

Nasionalisme merupakan karakter yang ingin diwujudkan dalam pendidikan 

Indonesia, tetapi dalam kenyataannya telah luntur dalam diri anak bangsa. 

Kebudayaan asing yang tidak terserap dengan baik mampu meracuni pola pikir 

bahkan menjadikan kebudayaan asing sebagai gaya hidup.  
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Pada dimensi lain, disaat terjadi krisis karakter di era seperti ini, Indonesia 

masih mempunyai anak-anak yang mampu menanamkan nasionalisme ke dalam 

industri musik. Industri musik menjadi cara tersendiri bagi anak bangsa untuk 

menampilkan karya-karya terbaiknya melalui lagu dalam menunjukan sikap 

nasionalis maupun cinta tanah air terhadap Indonesia. Salah satu Band terkenal 

yang senantiasa memasukan nilai nasionalisme dalam bait lagunya yaitu Slank. 

Slank adalah sebuah grup musik Indonesia yang didirikan pada tanggal 26 

Desember 1983 oleh Bimbim. Awal mula terbentuknya Slank, pada saat itu 

Bimbim yang bosan bermain musik karena hanya menjadi cover band dengan 

membawakan lagu-lagu dari grup musik Rolling Stone dan punya keinginan yang 

kuat untuk menciptakan lagu sendiri.  

Slank juga telah mengalami perombakan para personilnya. Namun, Bimbim 

berhasil membuktikan menjadi salah satu musisi bersejarah dan dikenang serta 

berpengaruh sepanjang masa di Indonesia. Selain itu, Slank juga menyandang 

predikat Indonesia’s Highest-Paid Music Star (bintang musik berbayaran 

termahal) pada tahun 2008 dan 2009 dengan honor 500 juta per show. 

Slank dikenal sebagai grup musik yang peka terhadap kehidupan Indonesia. 

Karya yang disajikan tidak hanya condong pada lagu-lagu bertemakan cinta. 

Slank juga menyajikan lagu-lagu berisikan tema kritik sosial dan kepedulian 

terhadap bangsa ini. Maka tidak heran jika Slank mempunyai penggemar fanatik 

terbesar dikancah perindustrian musik Indonesia. Lagu-lagu karya Slank menjadi 

hits dan populer di musik tanah air. Gosip Jalanan merupakan salah satu contoh 

lagu karya dari band yang booming di era 83-an ini mampu memperoleh perhatian 
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khusus dari para anggota DPR. Pencekalan yang dilakukan DPR terhadap para 

personil Slank tidak membuat kemerosotan popularitas justru mendapat tanggapan 

positif dari rakyat. 

Karakter nasionalisme terdapat pada materi pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan kelas VII SMP/MTs dengan Kompetensi Dasar “Menyaji 

Hasil Telaah Tentang Sejarah dan Semangat Komitmen Para Pendiri Negara 

dalam Merumuskan dan Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara”. Lagu-lagu 

milik Slank merupakan salah satu jenis lagu yang memiliki nilai pendidikan, 

karena terdapat nilai-nilai karakter nasionalisme yang terkandung dalam lagu 

Slank. Judul-judul lagu tersebut antara lain: 1) Rebut album The Big Hip, 2) 

Krisis Air album Jurus Tandur No.18, 3) Bola (Indonesia Pasti Menang) album 

Jurus Tandur No.18, 4) Good Morning Papua album I Slank U, 5) Rindu Menang 

Mini Album I Slank, 6) Single Indonesia Wow dan 7) Single NgeSlank Rame 

Rame. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, hal ini 

mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap analisis isi lagu-lagu 

pada salah satu grup musik Indonesia. Penelitian ini dipandang cukup penting, 

untuk itu mengadakan penelitian suatu kajian ilmiah dengan judul “Muatan Nilai 

Karakter Nasionalisme Pada Lagu-Lagu Slank Analisis Isi untuk Pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”. Alasan peneliti melakukan 

penelitian mengenai muatan nilai karakter nasionalisme pada lagu-lagu Slank, 

diharapkan dapat menjadi contoh serta media pembelajaran penanaman karakter 

nasionalisme dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada di dalam 

penelitian karya ilmiah. Adanya perumusan masalah diharapkan proses 

pemecahan masalah dapat terinci secara jelas, lebih terarah, dan terfokus. Maka 

dari itu, sebelum melakukan penelitian haruslah mengetahui terlebih dahulu 

pokok permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah muatan nilai karakter nasionalisme pada lagu-lagu Slank?. 

2. Bagaimanakah cara menanamkan karakter nasionalisme melalui media 

pembelajaran dengan lagu pada lagu-lagu Slank untuk pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik pijak dalam merealisasi aktivitas yang 

akan dilaksanakan, sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Tujuan penelitian ini 

berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti dapat 

dirumuskan secara jelas dan terarah serta akan mempermudah dalam mencari data 

sampai pada langkah pemecahan permasalahannya. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan muatan nilai karakter nasionalisme pada lagu-lagu 

Slank. 

2. Untuk mendiskripsikan cara menanamkan karakter nasionalisme melalui media 

pembelajaran dengan lagu pada lagu-lagu Slank untuk pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian sudah tentu diharapkan mempunyai manfaat yang dapat 

dikembangkan, begitu juga dengan penelitian ini diharapkan juga mampu 

memberikan manfaat terutama pada segi teoritis maupun praktisnya, manfaat 

tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai karya tulis ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan memberi 

konstribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, 

mengenai muatan nilai karakter nasionalisme dalam lagu-lagu Slank. 

b. Sebagai dasar bagi kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam teori 

analisis isi untuk mengungkap muatan nilai karakter nasionalisme yang 

terkandung dalam lagu-lagu Slank. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru untuk 

penanaman karakter nasionalisme dalam pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang 

bermanfaat bagi peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan. 
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E. Daftar Istilah 

Menurut Darsinah  dkk. (2013:13), daftar istilah merupakan penjelasan dari 

istilah yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian. Adapun istilah-

istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Nilai 

Menurut Djahiri sebagaimana dikutip Gunawan (2012:31), mengatakan 

bahwa nilai adalah 

“suatu jenis kepercayaan, yang letaknya berpusat pada sistem kepercayaan 

seseorang, tentang bagaimana seseorang sepatutnya, atau tidak sepatutnya 

melakukan sesuatu, atau tentang apa yang berharga dan yang tidak berharga 

untuk dicapai”. 

 

Pendapat lain dari Dictionary of Sosciology and Related Sciences, 

mengemukakan bahwa nilai adalah “kemampuan yang dipercayai yang ada pada 

suatu benda untuk memuaskan manusia” (dalam Budiyono, 2007:70). 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan 

standar yang ada pada diri seseorang yang menjadi sebuah kepercayaan tentang 

bagaimana seseorang itu harus bertindak sesuai dengan peraturan yang hidup 

dalam masyarakat. 

2. Karakter 

Menurut Yaumi sebagaimana dikutip Daryanto dan Darmiatun (2013:9), 

bahwa “karakter menggambarkan kualitas moral seseorang yang tercermin dari 

segala tingkah lakunya yang mengandung unsur keberanian, ketabahan, kejujuran, 

dan kesetiaan, atau perilaku dan kebiasaan yang baik”. Pendapat lain dari 

Scerenko, mendefinisikan karakter sebagai “atribut atau ciri-ciri yang membentuk 
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dan membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental dari seseorang, 

suatu kelompok atau bangsa” (dalam Samani dan Hariyanto, 2011:42). 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa karakter adalah 

watak yang dimiliki seseorang sebagai ciri khas untuk mencerminkan 

kepribadiannya. 

3. Nasionalisme 

Menurut Hans Kohn dalam bukunya yang berjudul “Nasionalisme Arti dan 

Sejarahnya” sebagaimana dikutip Hamidi dan Lutfi (2010:168), memberi 

pengertian nasionalisme adalah “suatu paham bahwa kesetiaan tertinggi individu 

harus diserahkan kepada negara kebangsaan”. Pendapat lain dari Greenfeld dan 

Chirot, istilah nasionalisme  

“mengacu pada seperangkat gagasan dan sentimen yang membentuk 

kerangka konseptual tenatng identitas nasional yang sering hadir bersama 

dengan berbagai identitas diri, seperti okupasi, agama, suku, linguistik, 

teritorial, kelas, gambar, dan lain-lain”. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa nasionalisme 

adalah semangat kebangsaan yang timbul dari diri seseorang akan sejarah negara 

di masa lalu. 

4. Lagu 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008:855), lagu adalah “ragam suara 

yang berirama (bercakap, bernyanyi, membaca dan sebagainya)”. Lagu 

merupakan 

“syair-syair yang dinyanyikan dengan irama yang menarik agar menjadi 

enak didengar. Lagu bisa menjadi media curahan hati orang yang membuat 

lagu itu tadi, sehingga lagu yang dinyanyikan bisa bernuansa sedih, senang 

maupun jenaka” (Darmawan:2010). 
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Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa lagu merupakan 

suara yang berirama yang menggambarkan suasana hati dan ekspresi seseorang. 

5. Slank 

Sebuah grup musik Indonesia yang berdiri sejak tahun 1983 terdiri dari lima 

anggota band atau personil yaitu Bimbim (drum), Kaka (vokal), Ridho (gitar), 

Abdee (gitar) dan Ivan (bass). 

6. Analisis Isi 

Menurut Berelson sebagaimana dikutip Krippendorff (1993:16), analisis isi 

“sebagian teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara objektif, sistematik dan 

kuantitatif isi komunikasi yang tampak”. Pendapat lain dari Muhadjir 

sebagaimana dikutip Ratna (2010:358) bahwa “analisis isi dengan ciri kuantitatif 

positivistik ini berkembang menjadi positivistik kualitatif, naturalistik, dan 

analisis isi dengan ciri simbolik”. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis isi 

merupakan metode yang digunakan dalam penelitian guna menganalisis pesan dan 

makna yang terkandung pada suatu hal tertentu. 

7. Pembelajaran 

Menurut Dimyati dan Mudjiono sebagaimana dikutp Sagala (2003:62) 

adalah “kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk 

membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber 

belajar”. Pendapat lain dari UUSPN No. 20 Tahun 2003 menyatakan 

pembelajaran adalah “proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar” (dalam Sagala, 2003:62). 
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Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah suatu usaha yang dibentuk oleh pendidik agar peserta didik mampu 

berpikir lebih kreatif. 

8. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Menurut Zamroni sebagaimana dikutip Darmadi (2013), Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan adalah  

“pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga 

masyarakat berpikir lebih kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas 

menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah 

bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak masyarakat”. 

 

Pendapat lain dari Darmadi (2013), Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai 

“wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral 

yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat 

diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik baik 

sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara”. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengajarkan tentang arti 

demokrasi, nilai luhur dan moral yang dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku 

sehari-hari. 


