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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 dipersatukan dengan adanya 

Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merdeka yang lahir 

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

yangsangat penting. Weatherbee (1985) dalam jurnalnya yang berjudul “Indonesia in 

1984: Pancasila, Politics, and Power” menjelaskan bahwa negara Indonesia 

didasarkan atas lima prinsip dasar Pancasila yaitu percaya pada satu tuhan, paham 

kemanusiaann, persatuan nasional, demokrasi konsensual, dan keadilan sosial.  

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

Indonesian People” menjelaskan bahwa Pancasila jika dilihat dari aspek sosiologis 

adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang ada dimasyarakat umum. Pancasila 

mencerminkan nilai-nilai yang konstan dan umum dimasyarakat. Nilai-nilai ini ada 

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

sangat penting dalam kehidupan berbangsa. Siswoyo (2013) dalam jurnalnya yang 

berjudul “Philosophy of Education in Indonesia: Theory and Thought of 

Instutisional (Pancasila)” menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila mencakup 

tentang Tuhan (agama), kemanusiaan yang adil dan beradab (humanis), persatuan 

Indonesia (kebangsaan), prinsip demokrasi dipandu oleh kearifan batin 

musyawarah/representatif (demokratis), dan ajaran keadilan sosial untuk semua 

orang Indonesia (adil) dalam kesatuan organik, harmoni, dinamis. 

Putra (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Actualization Pancasila 

Indonesia Persepctive As Legal Reform Law Progressive” menjelaskan bahwa 

Pancasila adalah kebijaksaan/jenius nasional yang mengandung di dalamnya tiga 

pilar utama yaitu pilar keilaihan (agama), kemanusian (humanistik), dan masyarakat 

(demokratis, populer dan keadilan sosial). Salah satu sila yang ada dalam pancasila 

adalah Persatuan Indonesia. Triyanto (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “Civic 
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Education as a Tool For Moral Education By Integrating the five Basic Principles 

(Pancasila)” menjelaskan bahwa persatuan Indonesia mewujudkan konsep 

nasionalisme, cinta untuk negara dan tanah air, membayangkan kebutuhan untuk 

selalu mendorong persatuan dan integritas nasional. Pancasila nasionalis memenuntut 

agar orang Indonesia menghindari perasaan superioritas dengan alasan etnis, karena 

alasan keturunan dan warna kulit. 

Menurut Darmadi (2017:97), persatuan mengandung arti kebulatan yang utuh 

dari berbagai aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, sosial, budaya dan 

pertahanan keamanan yang terwujud dalam suatu wadah (Indonesia). Sila ketiga 

yaitu persatuan Indonesia mengandung arti usaha yang mengarah pada pembinaan 

rasa rasionalisme masyarakat, persatuan Indonesia menghargai sekaligus 

menghormati keberagaman yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu persatuan 

merupakan proses menyatukan bermacam corak yang berbeda menjadi sesuatu yang 

utuh.  

Nilai persatuan Indonesia seharusnya ditanamkan sedini mungkin di 

lingkungan masyarakat terutama pemuda. Pemuda saat ini merupakan pemimpin di 

waktu  yang akan datang. Pemuda memiliki peran penting sebagai tulang punggung, 

harapan, dan masa depan bangsa. Akhir-akhir ini nilai persatuan Indonesia terus 

mengalami kemerosotan khususnya dikalangan generasi muda. Berdasarkan 

wawancara dengan Bogix Saputro selaku ketua karang taruna Dukuh Karang Manis 

Selatan Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, nilai-nilai persatuan 

Indonesia ini sudah mulai memudar. Memudarnya nilai-nilai persatuan Indonesia 

dapat dilihat ketika diadakannya perkumpulan rutin sebulan sekali. Pemuda banyak 

yang tidak hadirketika rapat proker, tidak memperhatikan dengan bermain Gadget 

masing-masing (handphone), tidak mendengarkan pendapat orang lain, memilih-

milih teman ketika bergaul, kurang memberikan apresiasi dalam membantu sesama 

dan lain-lain itu adalah sebagai bukti bahwa nilai-nilai persatuan Indonesiayang 

dimiliki pemuda karang taruna masih rendah.  

Hal ini perlu adanya sosialisasi tentang nilai-nilai persatuan sehingga mampu 

menjadi pemuda yang berkarakter sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. 

Berdasarkan permasalahan diatas dipandang cukup penting untuk melakukan 
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penelitian tentang “model sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai 

nilai-nilai persatuan Indonesia melalui pemutaran video lagu dengan modifikasi 

strategi Everyone is a Teacher Here dan Answer Gallery pada karang taruna Dukuh 

Karang Manis Selatan Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Tahun 

2019”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah bagian penting dan harus ada dalam penulisan karya 

ilmiah. Setiap peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih 

dahulu permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana implementasi model sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman 

mengenai nilai-nilai persatuan Indonesia melalui pemutaran video lagu dengan 

penerapan modifikasi strategi Everyone is a Teacher Here dan Answer 

Gallerypada karang taruna Dukuh Karang Manis Selatan  Desa Mrisen 

Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten tahun 2019? 

2. Seberapa besar peningkatan pemahaman mengenai nilai-nilai persatuan 

Indonesia melalui pemutaran video lagu dengan penerapan modifikasi strategi 

Everyone is a Teacher Here dan Answer Gallery pada karang taruna Dukuh 

Karang Manis Selatan  Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten 

tahun 2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik pijak dalam merealisasikan aktivitas yang 

akan dilaksanakan, sehingga harus dirumuskan secara jelas. Tujuan penelitian 

berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mendiskripsikan implementasi model sosialisasi untuk meningkatkan 

pemahaman mengenai nilai-nilai persatuan Indonesiamelalui pemutaran video 

lagu dengan penerapan modifikasistrategi Everyone is a Teacher Here dan 
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Answer Gallerypada karang taruna Dukuh Karang Manis Selatan  Desa Mrisen 

Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten tahun 2019. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan mengenai pemahaman nilai-nilai 

persatuan Indonesia melalui pemutaran video lagu dengan penerapan modifikasi 

strategi Everyone is a Teacher Here dan Answer Gallerypada Karang taruna 

Dukuh Karang Manis Selatan Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten 

Klaten tahun 2019.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan gambaran 

yang nyata terhadap suatu permasalahan. Setiap penelitian diharapkan memiliki 

manfaat yang jelas. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapatkan pengetahuan mengenai pengembangan nilai-nilai persatuan 

Indonesia pada pemuda karang taruna melalui kegiatan karang taruna. 

b. Hasil penelitian ini diharapakan mampu memberikan pemahaman mengenai 

model sosialisasi dalam kegiatan karang taruna. 

c. Kajian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya 

yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi pemuda karang taruna 

1) Memotivasi pemuda untuk lebih aktif mengikuti kegiatan karang taruna.  

2)   Memotivasi pemuda untuk dapat mengembangkan sosialisasi nilai-nilai 

persatuan Indonesia pada masyarakat.  

b. Manfaat bagi masyarakat  

1) Untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada setiap masyarakat. 

2) Untuk meningkatkan nilai-nilai persatuan Indonesia dalam kehidupan 

masyarakat. 

c. Manfaat bagi peneliti  

1) Untuk mengetahui manfaat berorganisasi. 

2) Memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai pertahanan Indonesia. 



5 
 

3) Menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. 

d. Manfaat bagi pembaca 

1) Untuk memberikan informasi pembelajaran dalam model sosialisasi. 

2) Meningkat pengetahuan sosialisasi di karang taruna.  

3) Menambahan pengalaman dan wawasan dalan berorganisasi. 

 

 

 


