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Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan muatan materi penanaman nilai 

persatuan pada buku pelajaran PPKn Kurikulum 2013 Kelas VIII dan 

pelaksanaannya di SMP Negeri 2 Kartasura. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif, dengan metode kualitatif non interaktif untuk mengungkapkan pelaksanaan 

penanaman nilai persatuan dalam proses pembelajaran di kelas dan interaksi di luar 

kelas di SMP Negeri 2 Kartasura.  

Subjek penelitian ini adalah guru PPKn Kelas VIII, Guru BK Kelas VIII, 

Wakasek Bidang Kesiswaan, dan Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura. Teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan mengkaji dokumen. Uji 

keabsahan data yang digunakan yaitu melalui triangulasi teknik pengumpulan data dan 

triangulasi sumber data. Analisis data yang digunakan yaitu model interaktif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa buku pelajaran PPKn kurikulum 2013 

kelas VIII memuat penanaman nilai-nilai persatuan. Muatan materinya dalam bentuk 

uraian materi,dan ilustrasi gambar. Materi yang dimaksud meliputi materi nilai 

persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, nilai sanggup dan rela berkorban untuk 

kepentingan negara dan bangsa, nilai rasa cinta tanah air dan bangsa, nilai rasa 

kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, nilai ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, nilai kepentingan 

dan keselamatan bangsa dan negara, nilai memajukan pergaulan demi persatuan dan 

kesatuan bangsa. Serta pelaksanaannya di SMP Negeri 2 Kartasura dilaksanakan 

bersamaan dengan proses pembelajaran PPKn oleh guru PPKn, selain itu juga 

dilaksanakan di luar kelas dalam lingkungan sekolah.  

Kata Kunci: Materi PPKn, Nilai, dan Persatuan 
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PENDAHULUAN 

Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia, oleh sebab itu penanaman 

nilai-nilai persatuan menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

bukan hanya untuk menghormati perbedaan satu sama lain, namun realisasi pelaksanaanya 

memupuk rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat Indonesia agar tercipta 

kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Hal tersebut sangat relevan dengan 

kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen, persatuan bagi seluruh agama, golongan, 

ras, dan suku bangsa menjadi tuntutan tak terhindarkan untuk menjaga keutuhan negara 

republik Indonesia. Akan tetapi, persatuan tersebut belum tercapai sebagaimana yang 

diharapkan. Masih banyak ketimpangan dan kesenjangan. Misalnya kasus keluarnya 

Timor-timur dari Indonesia pada tahun 1999, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi 

Papua Merdeka (OPM), Republik Maluku Serikat (RMS), serta kasus konflik horizontal 

diantara suku Dayak dengan suku Madura, juga kasus sejenis yang lain di  Ambon dan 

Lampung. 

Kesenjangan dalam penanaman nilai-nilai persatuan bukan saja melahirkan 

ketimpangan, bahkan dalam konteks Indonesia akan berubah menjadi konflik. Baik 

konflik antar sesama masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pemerintah. 

Beberapa kerusuhan yang terjadi belakangan ini mencerminkan hal tersebut. Karena itu 

perlu ketegasan dalam implementasi penanaman nilai-nilai persatuan. Untuk 

memunculkan kesadaran pentingnya penanaman nilai-nilai persatuan, awalnya terkadang 

masyarakat harus dipaksa, selanjutnya diharapkan munculnya kesadaran dan pemahaman 

mengenai pentingnya nilai-nilai persatuan untuk menciptakan ketentraman dan 

kedamaian.  

Penanaman nilai pemahaman dan penyadaran nilai persatuan secara terencana 

utamanya lewat pendidikan, salah satunya melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang 

mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya nilai persatuan 

yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku bersatu dalam perbedaan sesuai dengan 

falsafah bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 

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

mendorong peneliti untuk mengadakan pengadakan penelitian terhdap analisis isi buku 



 

dan pelaksaannya pada suatu unit pendidikan. Oleh karena itu dipandang cukup penting 

untuk melakukan penelitian tentang “Muatan Materi dan Penanaman Nilai-nilai Persatuan 

pada Siswa Analisis Isi Buku Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Kurikulum 2013 Kelas VIII dan Pelaksanaannya di SMP Negeri 2 Kartasura”. 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk menggambarkan muatan materi penanaman nilai-nilai 

persatuan dalam buku pelajaran PPKn Kurikulum 2013 kelas VIII dan mendeskripsikan 

pelaksanaan dalam proses pembelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Kartasura Tahun 2014. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini di SMP Negeri 2 Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten 

Sukoharjo. Tahap pelaksanaan kegiatan dimulai dari persiapan sampai dengan penulisan 

laporan penelitian untuk skripsi. Kegiatan secara keseluruhan dilakukan selama kurang 

lebih empat bulan, mulai bulan Oktober 2014 sampai  dengan bulan Januari 2015. 

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Dalam 

penelitian ini menggunakan analisis data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan, 

kalimat, dan perilaku yang diamati serta pertimbangan asumsi dari pendapat 

narasumber. Data yang terkumpul dan analisisnya berdasarkan fakta yang terkumpul 

di lapangan. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam 

proses pembelajaran di dalam kelas dan interaksi di luar kelas, serta menggunakan 

sumber data yang berupa buku dalam bentuk dokumen.   

Subjek penelitian adalah orang yang terlibat dalam penelitian sebagai sumber data 

(Sanjaya, 2013:17), Subjek penelitian disebut pula pokok masalah atau topik utama yang 

akan digarap (Endraswara, 2011:5). Berdasarkan rumusan pengertian di atas, maka subjek 

penelitian ini adalah buku PPKn kelas VIII kurikulum 2013 terbitan Kemendikbud RI 

Tahun 2013, Kepala Sekolah, siswa kelas VIII, guru PPKn kelas VIII, Wakasek 

kesiswaan, dan guru BK kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura.  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi metode 

wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan 



 

secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai permasalahan yang dicari 

dapat terpecahkan secara tuntas. 

 

HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini mencakup deskripsi lokasi penelitian, deskripsi data hasil 

penelitian, dan pembahasan, materi muatan penanaman nilai-nilai persatuan dalam buku 

PPKn kurikulum 2013 terbitan Kemendikbud RI, dan proses  pelaksanaan penanaman 

nilai-nilai persatuan pada siswa di SMP Negeri 2 Kartasura, serta temuan studi yang 

berhubungan dengan kajian teori. 

Indikator yang digunakan dalam penelitian terkait penanaman nilai-nilai persatuan 

adalah:1) nilai persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, 2) nilai sanggup dan rela 

berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, 3) nilai rasa cinta tanah air dan bangsa, 

4) nilai rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, 5) nilai ketertiban 

dunia berdasaarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, 6) nilai 

kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara, 7) nilai memajukan pergaulan demi 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

Peneliti dalam memperoleh data mengenai proses pelaksanaan penanaman nilai-

nilai persatuan di SMP Negeri 2 Kartasura dilakukan dengan wawancara, observasi, dan 

telaah dokumen. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan dari wakasek 

bidang kesiswaan, guru PPKn, guru BK, dan siswa kelas VIII. Observasi dilaksanakan 

untuk melihat proses penanaman dan pelaksanaan nilai-nilai persatuan baik di dalam  kelas 

maupun di luar kelas dalam lingkup sekolah. Telaah dokumen digunakanuntuk 

mengetahui muatan materi penanaman nilai-nilai persatuan yang terkandung dalam buku 

PPKn kelas VIII kurikulum 2013 terbitan Kemendikbud dengan dokumen pendamping 

tata tertib sekolah, silabus, dan RPP.  

Materi dalam pelajaran PPKn mengacu pada kurikulum yang berlaku. Kurikulum 

yang berlaku saat ini adalah kurikulum 2013, yang di dalamnya terdapat kompetensi 

yang harus di capai oleh peserta didik. Kompetensi tersebut hrus mengacu pada 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI dan KD) yang telah ditentukan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum, SK dan 

KD pelajaran PPKn selain digunakan sebagai pedoman dalam melakukan 



 

pembelajaran di sekolah, juga digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan buku 

ajar yang digunakan sebagai acuan dalam menyampaikan materi-materi yang 

diajarkan di sekolah. Materi yang ada dalam buku ajar PPKn seharusnya disesuaikan 

dengan kurikulum, KI, dan KD khususnya pelajaran PPKn yang telah disesuaikan 

pada jenjang pendidikan.  

Berdasarkan kajian terhadap isi buku PPKn terbitan Kemendikbud serta kelas VIII 

terbitan Kemendikbud yang digunakan di SMP Negeri 2 Kartasura  

Memuat materi nilai-nilai persatuan. Materi mengenai nilai-nilai persatuan 

dalam buku tersebut sudah sesuai dengan kurikulum. Materi muatan penanaman 

nilai-nilai persatuan dalam buku tersebut termuat dalam bentuk kalimat, ilustrasi 

gambar, maupun dalam bentuk soal. Materi penanaman nilai-nilai persatuan yang 

dimaksud meliputi materi mengenai nilai persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal 

Ika, nilai sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, nilai 

rasa cinta tanah air dan bangsa, nilai rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah 

air Indonesia, nilai ketertiban dunia, nilai kepentingan dan keselamatan bangsa dan 

negara, serta nila memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 

Penanaman nilai-nilai persatuan dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas 

dan interaksi guru dengan siswa di luar kelas. Penanaman nilai-nilai persatuan 

dilaksanakan dalam proses pembelajaran dan interaksi guru dengan siswa di luar kelas 

meliputi nilai persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, nilai sanggup dan rela 

berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, nilai rasa cinta tanah air dan bangsa, nilai 

rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, nilai ketertiban dunia, nilai 

kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara, serta nilai memajukan pergaulan demi 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

 

SARAN 

Kepada penulis buku dalam menyusun buku ajar PPKn Penulis diharapkan 

berpedoman pada standar isi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, penyusunan 

buku harus disesuaikan dengan usia siswa, jenjang pendidikan, kurikulum, silabus, 

kompetensi inti, dan kompetensi dasar, dalam pembuatan buku ajar Penulis harapkan 

dapat mengaitkan materi PPKn yang ada dalam buku teks dengan nilai-nilai 



 

Pancasila yang senantiasa berkembang dalam kehidupan, penyusunan buku 

diharapkan mempertimbangkan filosofi belajar yang fokus utamanya pada kegiatan 

belajar siswa, penulis diharapkan memuat nilai-nilai Pancasila pada buku ajar PPKn 

diharapkan memfokuskan pada upaya pembentukan warga negara yang mempunyai 

pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan sebagai aktualisasi nilai-nilai Pancasila. 

Warga negara yang mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban 

menjadi warga negara Indonesia yang terampil, cerdas, dan demokrasi. 

Kepada penerbit buku sebaiknya penerbit buku mencetak lebih banyak buku 

agar tidak terjadi penggandaan, penerbit buku mampu mencetak buku pembelajaran 

yang mempunyai kualitas baik dari segi isi, muatan materi yang sesuai dengan 

kurikulum, silabus, kompetensi inti, dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan 

pemerintah, penerbit diharapkan diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang baik 

dalam mencetak buku ajar PPKn. 

Kepada kepala sekolah harus mampu memonitoring dan mengawasi 

pelaksanaan penanaman nilai-nilai persatuan yang dilakukan oleh guru kepada siswa 

baik di dalam kelas maupun di luar kelas dalam lingkup sekolah, hendaknya 

melakukan pemantauan kepada siswa. Hal ini mempunyai tujuan agar mengetahui 

perkembangan siswa. Dari mulai masalah, pelanggaran yang dilakukan siswa dan 

kesesuaian fasilitas yang disediakan dengan kebutuhan siswa di sekolah, sehingga 

permasalahan dapat terselesaikan melalui kerjasama dengan para guru. 
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