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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai 

keragaman suku, budaya, ras, agama dan bahasa. Keragaman inilah yang akan 

menjadi pemersatu bangsa. Berbagai keragaman ini dipersatuakan dengan adanya 

Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merdeka yang lahir 

tahun 1945 dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya 

bangsa yang sangat penting. Pancasila adalah hasil perenungan dan pemikiran 

manusia Indonesia yang mendalam yang terdiri dari 5 sila yaitu Ketuhanan yang 

maha esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan pancasila yang ada sekarang 

ini berasal dari Dekrit Presiden 5 Juli 1950 tentang berlakunnya kembali UUD 1945. 

Dekrit ini diterima secara aklamasi oleh DPR dan Piagam Jakarta. 

Weatherbee (1985) dalam jurnalnya yang berjudul “Indonesia in 1984: 

Pancasila, Politics, and Power” menjelaskan bahwa Negara Indonesia didasarkan 

pada lima prinsip dasar (Pancasila): percaya pada satu tuhan, paham kemanusiaan, 

persatuan nasional, demokrasi konsensual, dan keadilan sosial. Pertama diucapkan 

oleh Soekarno pada bulan Juni 1945 sebagai nilai fondasi negara yang independen, 

dalam rezim Orde Baru. Pancasila ini ditafsirkan sebagai perwujudan nilai-nilai 

sosial tradisional (ideal) keharmonisan dan ketiadaan konflik politik. 

Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang tercermin dalam sila-sila pancasila. 

Nilai-nilai ini, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai 

kerakyatan, serta nilai keadilan. Nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila itu 

saling berkaitan antara satu dengan yang lain yang membentuk suatu kesatuan, antara 

sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima saling hubung menghubung dan 

tidak dapat dipisahkan. Sila-sila dalam Pancasila itu harus dipahami dan diamalkan 

dalam kehidupan bermasyarakat.  
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Jhoner (2018), dalam jurnalnya yang berjudul “Pancasila: 5 Ways of Life for 

ndonesian People” menjelaskan bahwa Pancasila jika dilihat dari aspek sosiogis, 

adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang ada di masyarakat umum. Pancasila 

mencerminkan nilai-nilai yang konstan dan umum di masyarakat. Nilai-nilai ini ada 

di bawah dan dalam masyarakat umum dan ini disebut tradisi nasional. Tradisi 

Nasional sangat penting dalam kehidupan berbangsa. 

Sila keempat didasari dan dijiwai oleh sila-sila yang lainnya, yaitu: Ketuhanan 

Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, dan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu pelaksanaan sila 

keempat ini tidak dapat dilaksanakan terpisah dengan sila-sila yang lainnya. 

Persatuan dan kesatuan dalam sila keempat dengan sila yang lain senantiasa 

merupakan satu kesatuan. Sila keempat dengan sila yang lain saling memiliki 

keterkaitan. Salah satunya dalam nilai-nilai sila ke-4 yang berbunyi kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang 

memiliki rasa demokrasi. Menurut Widjaja (2000: 19-20) penerapan sila ke-4 

pancasila yaitu: 

Demokrasi yang sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa 

Indonesia, yaitu musyawarah dan mufakat yang bersumber pada kekeluargaan 

dan gotong royong, kebersamaan dan kemitraan. Bahwa hakikat musyawarah 

dan mufakat terdapat dalam perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat diakui 

dan dihargai, tetapi tidak perlu dipertentangkan. Perbedaan seyogiannya dapat 

diselesaikan dengan musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Dan yang 

penting pendapat kita tidak dapat dipaksakan kepada orang lain danharus 

bertanggung jawab. Dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, musyawarah, 

pemerintah, negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan pendapat 

diselesaikan dengan penalaran dan ditimbang oleh hati nurani. Dalam 

musyawarah tidak ada yang merasa dimenangkan dan atau dikalahkan 

kepentingan pribadi atau perseorangan umum atau orang banyak. 
 

Jadi demokrasi yang baik itu harus sesuai dengan pandangan hidup dan 

kepribadian bangsa Indonesia, yaitu musyawarah dan mufakat yang bersumber pada 

kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan dan kemitraan. Sehingga tidak 

menimbulkan rasa kekecewaan dalam bermusyawarah. Musyawarah mufakat juga 

bisa menciptakan hasil yang lebih maksimal dan tidak ada keterpaksaan dalam 

bermusyawarah. 
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Putra (2015), dalam jurnalnya “Actualization Pancasila Indonesia Persepctive 

As Legal Reform Law Progressive” menjelaskan bahwa Pancasila adalah 

"kebijaksanaan/jenius nasional (kearifan nasional/jenius nasional) yang mengandung 

di dalamnya tiga pilar utama, yaitu pilar-pilar keilahian (agama), pilar kemanusiaan 

(humanistik), dan pilar-pilar masyarakat (demokratis, populer, dan keadilan sosial).  

Musyawarah merupakan kegiatan dalam pengambilan keputusan pada suatu 

forum dan agenda yang dilasanakan bersama secara mufakat. Pengambilan 

keputusan harus disetujui bersama untuk kepentingan bersama. Memudarnnya 

pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat juga tercermin dalam pemuda. 

Organisasi pemuda ini selalu mengadakan rapat rutin setiap sebulan sekali untuk 

membahas berbagai kegiatan program kerja dalam kegiatan pemuda ini. 

Pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan berbagai kegiatan di masyarakat ini 

harus diperhatikan dengan baik. Musyawarah harus dilakukan dengan akal sehat dan 

sesuai dengan hati nurani. Menurut Kansil (1999: 119) mengenai mufakat yaitu: 

Mufakat dan/atau putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai 

hasil musyawarah, haruslah bermutu tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan 

dan tidak bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan cita-cita Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai termaktub dalam 

Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.  
 

Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kesempatan yang sama bebas 

untuk mengemukakan pendapatnnya, melahirkan kritik yang bersifat membangun 

tanpa tekanan dari pihak manapun. Musyawarah menuju kearah persatuan dengan 

mengutamakan keikutsertaannya semua pihak serta bersikap saling mengahargai 

setiap pendirian para peserta. Menurut Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 

sebagaimana dikutip oleh Kansil (1999: 119) ditegaskan bahwa “Pengambilan 

keputusan pada asasnnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk 

mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin, maka keputusan diambil 

berdasarkan suara terbanyak”. Menurut Kansil (1999:119) menjelakan bahwa: 

Rapat untuk dapat mengambil keputusan, memerlukan quorum; apabila 

quorum tidak tercapai, maka rapat ditunda sampai paling banyak 2 (dua) kali 

dengan selang waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam. Apabila setelah 

dua kali penundaan masih juga quorum belum tercapai  maka, (1) jika terjadi di 

dalam Rapat Paripurna permasalahannya menjadi batal; (2) jika terjadi dalam 

Rapat Badan Pekerja, Komisi dan Panitia Ad Hoc, pemecahannya diserahkan 
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pada pemimpin. Setelah dipandang cukup diberikan kesempatan kepada para 

anggota mengemukakan pendapat serta saran sebagai sumbangan pendapat dan 

pikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan, maka 

pemimpin rapat mengusahakan secara bijaksana agar rapat segera dapat 

mengambil putusan. Untuk mencapai apa yang dimaksud, maka pemimpin 

rapat ataupun panitia  yang diberi tugas untuk itu wajib membuat kesimpulan 

dan rumusan/naskah putusan yang mencerminkan pendapat-pendapat yang 

hidup dalam rapat. 
 

Menurut Kansil (1999: 119-120) mengenai keputusan bersadarkan mufakat 

yaitu: 

Hakikat dari musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah suatu 

tata cara khas yang bersumber pada inti paham Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk merumuskan 

dan/atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat, dengan jalan 

mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain daripada pikiran yang 

sehat yang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan 

bangsa, kepentingan rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukan 

pemerintah negara termaksud dalam alenia keempat  Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945, pengaruh-pengaruh waktu, oleh semua wakil/utusan yang 

mencerminkan penjelmaan seluruh rakyat, untuk mencapai keputusan 

berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat) yang diiktikadkan untuk 

dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Segala keputusan 

diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat di antara semua pihak. 

Apabila hal tersebut tidak dapat segera terlaksana, maka pemimpin rapat dapat 

mengusahakan/berdaya-upaya agar rapat dapat berhasil mencapai mufakat. 

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah bilamana diambil dalam rapat 

dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat. 
 

Memudarnya pelaksanaan musyawarah untuk mufakat juga tercermin dalam 

pemuda. Organisasi beranggotakan pemuda ini, sering mengadakan rapat rutin untuk 

membahas rencana program kerja atau suatu kegiatan yang dilakukan. Pembahasan-

pembahasan atau pendapat dari seseorang tentu harus benar-benar diperhatikan. 

Konflik-konflik yang menimpa anggota organisasi pemuda ini hanya diakibatkan 

dari komunikasi yang belum tertata dengan baik dan kesalahpahaman dalam 

menerima informasi. Pemuda di Dusun Jetak, Desa Wonorejo, Kecamatan 

Gondangrejo nampak sedikit berbeda dalam proses musyawarah. Masalahnya proses 

bermusyawarah pada saat rapat pemuda ini nampak pasif, kurang aktif dan tidak 

antusias dalam mengikuti rapat yang sedang berlangsung. Penyebabnya adalah 

kurangnya pemahaman dalam bermusyawarah pada pemuda ini, dan keputusan yang 
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di sepakati tidak menggunakan musyawarah mufakat melainkan menggunakan 

voting dengan suara terbanyak. 

Penelitian ini memiliki relevansi dengan Program Studi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, yang mengkaji penelitian. Penelitian ini dapat menjadi 

dasar dan dapat dikembangkan lagi oleh mahasiswa lain program studi pendidikan 

pancasila dan kewarganegaraan. Keterkaitan tersebut tertuang dalam visi dan misi 

Program Studi PPKn yaitu: 

Visi program studi: 

Tahun 2029 menjadi program studi unggulan yang memberi arah perubahan 

pada pengembangan pendidikan dan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan yang profesional berkepribadian Islami. 

Misi program studi: 

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang menghasilkan pendidik Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan yang cerdas, kompeten, andal, pembaharu, 

dan berkepribadian Islami. 

2. Menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

dan memberikan layanan pendidikan yang mampu berpartisipasi 

memecahkan permasalahan bangsa menuju masyarakat madani. 

3. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan calon pembina Kepramukaan, 

Hizbul Wathan, Patroli Keamanan Sekolah, dan Palang Merah Remaja. 
 

Keterkaitan yang lain adalah adanya mata kuliah Pancasila, Ideologi Negara 

dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan penelitian ini. Berdasarkan 

latar belakang masalah yang telah dikemukakakan di atas, hal ini mendorong peneliti 

untuk mengadakan penelitian. Dipandang cukup penting untuk melakukan penelitian 

tentang “Model sosialisasi nilai-nilai sila ke-4 Pancasila menggunakan metode 

Diskusi kolaborasi Brainstorming pada pemuda Dusun Jetak”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sosialisasi nilai-nilai sila ke-4 Pancasila pada pemuda Dusun Jetak selama 

ini? 

2. Bagaimana bentuk metode Diskusi kolaborasi Brainstorming? 
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3. Bagaimana model sosialisasi nilai-nilai sila ke-4 Pancasila dengan menggunakan 

metode Diskusi kolaborasi Brainstorming pada pemuda Dusun Jetak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan sosialisasi nilai-nilai sila ke-4 Pancasila pada pemuda Dusun 

Jetak selama ini. 

2. Untuk mendeskripsikan bentuk metode Diskusi kolaborasi Brainstorming. 

3. Untuk mengetahui model sosialisasi nilai-nilai sila ke-4 Pancasila dengan 

menggunakan metode Diskusi kolaborasi Brainstorming pada pemuda Dusun Jetak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat prkatis, masing-masing sebagaimana di uraikan berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan kajian tentang model sosialisasi nilai-nilai sila ke-4 Pancasila 

dengan menggunakan metode Diskusi kolaborasi Brainstorming pada pemuda 

Dusun Jetak. 

b. Mengetahui keefektifan model sosialisasi nilai-nilai sila ke-4 Pancasila dengan 

menggunakan metode Diskusi kolaborasi Brainstorming pada pemuda Dusun 

Jetak. 

c. Menjadi bahan kajian dan pertimbangan bagi penelitian yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi anggota pemuda Dusun Jetak 

1) Untuk menambah pengetahuan mengenai model sosialisasi nilai-nilai sila 

ke-4 Pancasila dengan menggunakan metode Diskusi kolaborasi 

Brainstorming pada pemuda Dusun Jetak. 

2) Untuk memotivasi pemuda untuk lebih aktif mengikuti kegiatan pemuda 

Dusun Jetak. 
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3) Untuk memotivasi pemuda untuk dapat mengembangkan sosialisasi 

nilai-nilai sila ke 4 Pancasila pada masyarakat. 

b. Manfaat bagi masyarakat 

1) Untuk menumbuhkan jiwa kepimimpinan pada setiap masyarakat. 

2) Untuk meningkatkan nilai-nilai kehidupan masyarakat. 

c. Manfaat bagi peneliti 

1) Mengetahui manfaat pentingnya berorganisasi. 

2) Untuk mumbuhkan rasa saling menghargai dalam setiap anggota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


