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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Bangsa Indonesia merupakan negara yang dibangun dengan berbagai suku, adat, 

dan budaya di dalamnya. Keberagaman tersebut dapat menjadi harmoni dan keindahan 

tersendiri. Keberagaman suku, ras, agama, dan budaya tersebut didasari oleh toleransi 

yang tinggi dari masyarakat sehingga dapat terjaga dengan baik.  

Toleransi masyarakat Indonesia sudah terbentuk sedari dulu. Setelah Indonesia 

merdeka, pemerintah merasa perlu untuk menjaga sikap baik tersebut. Dasar yang dipilih 

pemerintah adalah Pancasila. Menurut Aziz sebagaimana dikutip Sutono (2015), Panca-

sila adalah dasar negara bangsa Indonesia yang memiliki fungsi dalam hidup dan 

kehidupan bangsa. Pancasila tidak saja sebagai dasar negara Republik Indonesia, tetapi 

juga alat untuk mempersatukan bangsa, kepribadian, dan pandangan hidup bangsa.  

Masing-masing sila Pancasila memiliki nilai-nilai positif yang terkandung di 

dalamnya. Menurut Widjaja (2000:14), nilai-nilai Pancasila apabila diterapkan dalam 

hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka akan menimbulkan rasa keimanan, 

kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan. Penerapan Pancasila dalam ke-

hidupan menjadi penting karena berdampak positif bagi kehidupan bermasyarakat.  

Kelima sila Pancasila memiliki nilai-nilai tersendiri yang saling berkaitan dan 

membentuk suatu sistem. Sebagai suatu sistem, Pancasila adalah kebulatan dari se-

jumlah unsur-unsur yang saling berhubungan menurut suatu tata tertib pengaturan guna 
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mencapai suatu maksud atau menunaikan suatu peranan tertentu (Widjaja, 2000:2). 

Pancasila saling menjiwai dan dijiwai satu sama lain. 

Sila ketiga merupakan bagian penting dan terkait dengan sila lainnya. Sila ketiga 

Pancasila dijiwai oleh sila pertama dan kedua serta menjiwai sila keempat dan kelima. 

Kenyataan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara majemuk, maka penting untuk 

menghayati nilai-nilai sila ketiga demi menjaga persatuan dan kesatuan. Sila ketiga juga 

menjadi komitmen bagi Persatuan Indonesia. Morfit (2016) menyampaikan hal sebagai 

berikut: 

The third Sila expresses a commitment to the unity of Indonesia (Sila Persatuan 

Indonesia). In a vast archipelago stretching 5,000 kilo- meters across the sea, with 

13,000 islands and about 350 distinct ethnic groups, an emphasis on the unity of 

the state is understandable.  

 

Artinya Sila ketiga menyatakan komitmen untuk Persatuan Indonesia. Disebuah ke-

pulauan luas yang membentang 5.000 kilo meter melintasi laut, dengan 13.000 pulau 

dan sekitar 350 kelompok etnis yang berbeda, penekanan pada kesatuan negara dapat 

dipahami.  

Persatuan Indonesia dapat digalakan oleh berbagai kalangan dengan berbagai 

perilaku yang positif. Keutamaan penggerak Persatuan Indonesia adalah pemuda. Pe-

muda dianggap sebagai tiang penengak kehidupan bangsa. Pemuda adalah generasi 

penerus yang harus mengerti bagaimana seharusnya berperilaku sebagai warga negara 

yang baik. Pemuda juga harus mengerti dan merencanakan kemana serta bagaimana 

suatu negara akan berjalan. 
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Pada zaman revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, Belanda mencoba untuk 

menguasai Indonesia kembali, maka terjadilah agresi militer Belanda I dan II. Pada 

zaman revolusi tersebut, pemuda Indonesia berada di garda paling depan dalam 

menghalau kekuatan musuh. Pemuda merelakan jiwa dan raganya demi ibu pertiwi yang 

mereka cintai. Pemuda turun menjadi motor penggerak utama revolusi kemerdekaan 

Indonesia (Widyanto, 2010).  

Dewasa ini, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sedikit berkurang karena 

adanya kasus-kasus tertentu yang memprofokasi masyarakat. Seperti halnya kasus 

perselisihan antar suku yang terjadi di Yahukimo, Papua. Menurut Purba (2018), perang 

suku tersebut dipicu karena kecelakaan motor yang melibatkan salah satu penduduk 

suku Yali dan Ngalik. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 6 Oktober 2018. 

Perselisihan antar suku tersebut menewaskan 2 orang warga sipil dan melukai sedikitnya 

6 anggota kepolisian.  

Kasus perselisihan antar suku, bukanlah satu-satunya masalah yang mencermin-

kan pelanggaran terhadap sila ketiga. Seperti halnya kasus perselisihan keluarga yang 

disebabkan karena perbedaan pilihan politik. Kasus ini dialami oleh keluarga Gayatri. 

Pada Pilkada Jakarta tahun 2017 yang menyebabkan beberapa permasalahan di 

Indonesia, Gayatri dan keluarga besarnya memiliki dukungan yang berbeda. Gayatri 

yang saat itu mendukung calon Basuki Tjahaja Purnama dianggap oleh keluarga 

besarnya tidak memiliki pengetahuan agama yang baik. Sehingga hal tersebut me-

nimbulkan perpecahan antara keluarga Gayatri dan keluarga besarnya (Renaldi dan 

Ibrahim, 2019).  
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Jika dilihat dari dua kasus tersebut, maka dapat digambarkan betapa Indonesia 

telah kehilangan jati dirinya sebagai negara Bhineka Tunggal Ika. Masih banyak kasus 

lain yang terjadi di Indonesia dan beragam pelanggarannya. Kasus-kasus tersebut seperti 

menggambarkan bagaimana nilai-nilai persatuan telah memudar pengimplementasian-

nya. Oleh karena itu, akan diadakan penelitian dengan judul “Model sosialisasi nilai-

nilai Persatuan Indonesia dengan menggunakan strategi Small Group Discussion  

kombinasi permainan Minefield pada Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah 

cabang Mojolaban daerah Sukoharjo tahun 2019”. 

Penelitian ini mempunyai relevansi dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Penelitian ini dapat menjadi dasar dan bisa dikembangkan lagi oleh mahasiswa 

lain Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Keterkaitan tersebut 

tertuang dalam visi dan misi Program Studi PPKn FKIP UMS sebagai berikut:  

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 memecah-kan 

permasalahan bangsa menuju masyarakat madani.  

3. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan calon pembina Kepramukaan, Hizbul 

Wathan, Patroli Keamanan Sekolah, dan Palang Merah Remaja (Moordiningsih 

dkk, 2015:141).  
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B. Rumusan Masalah 

Menurut Murtiyasa dkk (2014:9), rumusan masalah berupa kalimat tanya yang 

lengkap dan rinci. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah penggunaan strategi Small Group Discussion kombinasi permainan Minefield 

dapat dijadikan sebagai model sosialisasi nilai-nilai Persatuan Indonesia pada 

Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah cabang Mojolaban daerah 

Sukoharjo tahun 2019? 

2. Bagaimanakah efektifitas penerapan model sosialisasi nilai-nilai Persatuan Indonesia 

dengan menggunakan strategi Small Group Discussion kombinasi permainan 

Minefield pada Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah cabang Mojolaban 

daerah Sukoharjo tahun 2019? 

3. Apa sajakah kendala penerapan model sosialisasi nilai-nilai Persatuan Indonesia 

dengan menggunakan strategi Small Group Discussion kombinasi permainan 

Minefield pada Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah cabang Mojolaban 

daerah Sukoharjo tahun 2019? 

4. Bagaimana solusi alternatif untuk mengatasi kendala penerapan model sosialisasi 

nilai-nilai Persatuan Indonesia dengan menggunakan strategi Small Group Discussion 

kombinasi permainan Minefield pada Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul 

Aisyiyah cabang Mojolaban daerah Sukoharjo tahun 2019? 
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C. Tujuan Penelitian  

Menurut Murtiyasa dkk (2014: 14), tujuan penelitian mengungkapkan sasaran 

yang ingin dicapai dalam bentuk pernyataan. Tujuan penelitian mengacu pada rumusan 

masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan penggunaan strategi Small Group Discussion kombinasi 

permainan Minefield sebagai model sosialisasi nilai-nilai Persatuan Indonesia pada 

Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah cabang Mojolaban daerah 

Sukoharjo tahun 2019. 

2. Untuk mendeskripsikan efektifitas penerapan model sosialisasi nilai-nilai Persatuan 

Indonesia dengan menggunakan strategi Small Group Discussion kombinasi 

permainan Minefield pada Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah cabang 

Mojolaban daerah Sukoharjo tahun 2019. 

3. Untuk mengkaji kendala penerapan model sosialisasi nilai-nilai Persatuan Indonesia 

dengan menggunakan strategi Small Group Discussion kombinasi permainan 

Minefield pada Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah cabang Mojolaban 

daerah Sukoharjo tahun 2019. 

4. Untuk menemukan solusi alternatif untuk mengatasi kendala penerapan model 

sosialisasi nilai-nilai Persatuan Indonesia dengan menggunakan strategi Small Group 

Discussion kombinasi permainan Minefield pada Pemuda Muhammadiyah dan 

Nasyiatul Aisyiyah cabang Mojolaban daerah Sukoharjo tahun 2019. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan 

gambaran yang nyata terhadap suatu permasalahan. Setiap penelitian diharapkan mem-

punyai manfaat yang jelas. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan teoritis kajian tentang model sosilisasi nilai-nilai 

Persatuan Indonesia dengan menggunakan strategi Small Group Discussion 

kombinasi permainan Minefield.  

b. Mengetahui keefektifan model sosialisasi nilai-nilai Persatuan Indonesia dengan 

menggunakan strategi Small Group Discussion kombinasi permainan Minefield 

pada Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah cabang Mojolaban daerah 

Sukoharjo. 

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

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat bagi anggota Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah cabang 

Mojolaban daerah Sukoharjo tahun 2019: 

1) Meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Persatuan Indonesia. 

2) Memotivasi anggota untuk lebih aktif dalam mengikuti kegiatan Pemuda 

Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah. 

b. Manfaat bagi masyarakat:  

1) Untuk menumbuhkan jiwa persatuan pada setiap masyarakat.  

2) Untuk meningkatkan nilai-nilai kehidupan masyarakat. 
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c. Manfaat bagi peneliti: 

1) Menumbuhkan semangat peneliti untuk memberikan sosialisasi dengan 

menerapkan berbagai materi dan strategi. 

2) Mengembangkan ketrampilan peneliti dalam menyampaikan sosialisasi 

khususnya terkait nilai Persatuan Indonesia. 

 

 


