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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Keberhasilan pembangunan bangsa sangat ditentukan oleh sumber daya 

manusianya. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu cara 

dalam pembinaan sumber daya manusia. Bidang pendidikan perlu mendapat 

perhatian khusus, baik oleh pemerintah dan para pengelola pendidikan. Perubahan 

yang terjadi di Indonesia maupun di dunia begitu sangat cepat, sehingga 

menyebabkan seluruh tatanan kehidupan berubah sedangkan tatanan hidup yang 

baru belum terbentuk. Hal ini karena sendi-sendi kehidupan selama ini dianggap 

sudah usang. Nilai-nilai yang menjadi panutan hidup telah kehilangan otoritasnya, 

sehingga manusia menjadi bingung dalam menentukan tujuan hidupnya. Guna 

merespon kondisi tersebut pemerintah perlu mengantisipasi agar tidak menuju 

kearah keadaan yang sangat memprihatinkan. Ideologi dan dasar Negara adalah 

landasan yang kuat dan kokoh bagi suatu bangsa untuk menyelesaikan 

permassalahan tersebut. Ideologi sebagai pandangan hidup bangsa merupakan 

rangkaiaan sistem nilai yang hidup dan dimiliki oleh masyarakat. menurut 

Sudarmawan (2007:4), menjelaskan bahwa: 

Karena ideologi merupakan serangkaian pandangan atau sistem nilai yang 

hidup dalam masyarakat, maka ideologi berfungsi: 

1. Sebagai keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk 

memaknai dan menafsirkan dunia kepada manusia dan alam sekitar. 

2. Orientasi dasarnya sebagai pembuka wawasan yang memberikan makna 

serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan masyarakat. 

3. Sebagai norma yang dijadikan pegangan dan pedoman bagi seseorang 

untuk melangkah dan bertindak. 

4. Sebagai bekal dan jalan seseorang untuk memakai ideologinya. 



2 

 

5. Sebagai keharusan yang mampu mempengaruhi dan mendorong 

seseorang untuk menjalankan dan mencapai tujuan. 

6. Sebagai pendidikan bagi seseorang atau masyarakatuntuk memakai, 

mengahayati tingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang 

terkandung di dalamnya. 

7. Sebagai pembentuk identitas kelompok atau bangsa. 

 

Menurut Syarbaini (2009:21), secara filosofis nilai pancasila adalah 

pandangan hidup. Dengan demikian pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam 

bertingkah laku dan berbuat dalam segala bidang kehidupan, meliputi bidang 

ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Maka dari itu, 

pancasila wajib ditanamkan atau diwariskan pada generasi muda bangsa 

Indonesia. Nilai-nilai pancasila tidak hanya menjadi mata pelajaran yang 

dipelajari di dalam kelas. Nilai-nilai pancasila juga dapat ditanamkan melalui 

kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah seperti pramuka, PMR, dan OSIS. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan diluar kelas dan diluar 

jam pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan potensi 

peserta didik. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila pancasila sangat 

dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia karena merupakan jati diri bangsa 

Indonesia. Pancasila khususnya sila kedua mengajarkan agar bangsa Indonesia 

dapat memanusiakan manusia, manakala seseorang sedang tertimpa masalah maka 

penyelesaiannya dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. hal ini tidak terlepas 

dari kodrat manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mahkluk 

sosial, maka penghayatan dan pengamalan nilai-nilai pancasila akan ditentukan 

oleh manusia itu sendiri agar dapat mengendalikan diri dan kepentingannya untuk 

memahami hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia.  
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Berdasarkan latarbelakang masalah yang dikemukakan diatas, cukup 

penting diadakan Penelitian tentang “Penanaman Nilai-Nilai Sila Kemanusiaan 

yang Adil dan Beradab dalam Kegiatan Berorganisasi di Sekolah pada Anggota 

Kegiatan Ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Sine Kabupaten Ngawi Tahun 2015”. 

Hal ini sangat terkait dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena 

nilai-nilai Pancasila khususnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan 

beradab ditanamkan dan dipelajari langsung dalam Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. Penanaman nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab 

merupakan bagian dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan.  

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan kegiatan penting dalam penulisan karya 

ilmiah. Oleh karena itu melalui perumusan permasalahan berarti peneliti 

mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti secara jelas, terarah dan terfokus. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana penanaman nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab 

dalam kegiatan berorganisasi di sekolah pada Anggota kegiatan ekstrakurikuler 

di SMA Negeri 1 Sine tahun 2015? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penanaman nilai-nilai sila kemanusiaan 

yang adil dan beradab dalam kegiatan berorganisasi di sekolah pada Anggota 

kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Sine tahun 2015 berkembang 

dengan baik? 
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3. Kendala-kendala apa saja yang ada dalam penanaman nilai-nilai sila 

kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kegiatan berorganisasi di sekolah 

pada Anggota kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Sine tahun 2015? 

4. Bagaimanakah tanggapan pembina kegiatan ekstrakurikuler tentang 

penanaman nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kegiatan 

berorganisasi di sekolah pada Anggota kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 

1 Sine tahun 2015? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang 

akan diteliti dapat dirumuskan secara jelas dan terarah serta mempermudah dalam 

mencari data sampai pemecahan permasalahannya. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan penanaman nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan 

beradab dalam kegiatan berorganisasi di sekolah pada Anggota kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Sine kabupaten Ngawi tahun 2015. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman nilai-

nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kegiatan berorganisasi di 

sekolah pada Anggota kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Sine 

kabupaten Ngawi tahun 2015 berkembang dengan baik. 

3. Untuk mendeskripsikan Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanaman 

nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kegiatan 

berorganisasi di sekolah pada Anggota kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 

1 Sine kabupaten Ngawi tahun 2015. 
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4. Untuk mendeskripsikan tanggapan Pembina kegiatan ekstrakurikuler tentang 

penanaman nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kegiatan 

berorganisasi di sekolah pada Anggota kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 

1 Sine kabupaten Ngawi tahun 2015. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan dan pemahaman tentang penanaman nilai-nilai sila 

kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kegiatan berorganisasi di 

sekolah. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan perbaikan 

tentang penanaman nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab 

dalam kegiatan berorganisasi di sekolah. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi mengenai penanaman 

nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kegiatan 

berorganisasi di sekolah. 

c. Manfaat bagi siswa. Diharapkan mampu menambah wawasan tentang 

penanaman nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam 
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kegiatan berorganisasi di sekolah sehingga terwujud moral dan karakter 

yang baik pada siswa. 

d. Manfaat bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan dalam menanamkan nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan 

beradab kepada siswa. 

e. Manfaat bagi sekolah. Sekolah akan dikenal memiliki kepedulian sosial dan 

mampu menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh penghuni sekolah 

maupun masyarakat. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Penanaman. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 

(2014:1392), penanaman diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menanam, 

menanami atau menanamkan. 

2. Nilai. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2014:963), 

nilai diartikan sebagai harga, angka kepandaian, banyak sedikitnya isi, kadar, 

mutu, sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan, sesuatu 

yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. 

3. Sila. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2014:1305), sila 

adalah aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan 

atau perbuatan yang menurut adab (sopan santun), dasar, adab, akhlak, moral. 

4. Kemanusiaan. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 

(2014:877), kemanusiaan adalah sifat-sifat manusia, secara manusia dan 

sebagai manusia. 
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5. Adil. Menurut syarbaini (2011:40), adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai 

dengan hak dan kewajiban seseorang. 

6. Beradab. menurut Syarbaini (2011:40), beradab artinya berbudi luhur, 

berkesopanan, dan bersusila. 

7. Kegiatan. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2014:450), 

kegiatan adalah aktivitas, usaha, pekerjaan dan ketangkasan dalam berusaha. 

8. Berorganisasi. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 

(2014:988), berorganisasi diartikan dengan mempunyai organisasi, tersusun 

dengan baik dan teratur dalam suatu kesatuan. 

9. Sekolah. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2014:1244), 

sekolah diartikan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta 

tempat menerima dan memberi pelajaran, waktu pertemuan antara guru dengan 

murid, serta usaha menuntut kepandaian. 

 


