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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber 

nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar filsafat negara 

(philosofische grondslag) bangsa Indonesia yang telah dirumuskan melalui sidang 

BPUPKI pada 1 Juni 1945 sebagai dasar negara oleh Ir. Soekarno. Pancasila 

sebagai falsafah bangsa dan ideologi yang menunjukkan jati diri bangsa Indonesia 

yang memiliki lima nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila-sila 

Pancasila. 

Demokrasi adalah salah satu nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila. 

Demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan 

persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga 

negara (Kaelan, 2016: 83). Demokrasi yang dimaksud adalah pemerintahan dari 

rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi menurut Kaelan (2016: 83) 

sebagai berikut:  

Demokrasi Indonesia yang berjati diri das sollen diletakkan pada the 

general goal of society yaitu tujuan Negara sebagaimana terkandung dalam 

Pembukaan UUD 1945 alinea IV baik tujuan Negara secara formal yaitu 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan tujuan 

negara secara material memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

 

Menurut Noer sebagaimana dikutip Kaelan (2016:63), demokrasi sebagai 

dasar hidup bernegara memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat 

memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, 

termasuk dalam menilai kebijakan negara yang mana menentukan kehidupan 
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rakyat. Pancasila sejak tahun 1945 dijadikan sebagai dasar negara fundamental 

dan universal dari berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Nilai-nilai Pancasila dijabarkan secara nyata oleh masyarakat dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara kemudian dijabarkan kembali menjadi norma-norma 

sehingga dapat dijadikan suatu pedoman (Kaelan, 2014:78). Pancasila diartikan 

sebagai berikut: 

Sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman 

yang langsung bersifat normative ataupun praksis melainkan merupakan 

suatu sistem nilai-nilai yang merupakan sumber norma baik meliputi norma-

norma moral maupun norma hukum, yang pada gilirannyaharus dijabarkan 

lebih lanjut dalam norma etika, moral maupun norma hukum dalam 

kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan (Kaelan, 2014:78-78). 

 

Pada era globalisasi sekarang ini nilai demokrasi bangsa mengalami sebuah 

ujian bagi bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu hak dasar dalam kebebasan 

menyatakan pendapat pada era sekarang ini seolah tidak didengarkan oleh 

pemerintah. Tindakan kekerasan dilakukan untuk menghentikan suatu kelompok 

atau golongan yang menentang kebijakan yang telah dibuat pejabat maupun 

pemerintah yang sama sekali tidak mendukung kepentingan rakyat. Pentingnya 

demokrasi bagi suatu negara yaitu dengan terjalinnya komunikasi dengan pejabat 

terhadap pejabat dan pejabat dengan masyarakat, sehingga suatu keputusan atau 

peraturan tidak merugikan salahsatu pihak. 

Tujuan demokrasi dewasa ini nampaknya sangat jauh dari tujuan negara, 

Praksis demokrasi lebih menekankan pada hak individu tanpa meletakkan pada 

kesejahteraan bangsa. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya pengangkatan 

pejabat negara yang awalnya berprofesi sebagai artis. Penganggatan tersebut 

diragukan karena kompetensi dalam memegang mandat dari rakyat perlu 
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kompetensi sebagai pakar politik yang paham tanggungjawab sebagai pejabat. 

Menurut Hadi Kisno (2018) menyatakan mengenai legitimasi kekuasaan dan 

hubungan penguasa dengan rakyat sebagai berikut: 

1. Pemimpin haruslah mampu  menguasai aturan yang berlaku dalam masyarakat, 

melalui proses pembelajaran bidang kepemimpinan dan kekuasaan, adanya 

prinsip senioritas (tidak terlalu muda dan tidak juga terlalu tua, terdapat 

pembatasan usia), dapat menciptakan kemakmuran bagi rakyat, tidak 

mempersoalkan kedudukan berdasarkan pada gender. 

2. Saling ketergantungan pemimpin dan rakyat yang konsepsikan bahwa rakyat 

sebagai tujuan implementasi kekuasaan. Hak rakyat sebagai mekanisme 

kontrol terhadap pemimpin melalui dewan perwakilan. Sebaliknya pemimpin 

harus memberi kesejahteraan kepada rakyat, berlaku adil, dan menjunjung 

tinggi hak rakyat secara mulia dan bijaksana. 

Pendidikan dipandang sebagai wadah yang berfungsi untuk menge-

mbangkan kemampuan, membentuk watak dan peradaban suatu bangsa yang 

bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Lembaga pendidikan atau 

sekolah memegang peran penting dalam menentukan mutu pendidikan dan kepala 

sekolah merupakan peran utama dalam memainkan peran tersebut.Perlunya 

penerapan nilai-nilai demokrasi Indonesia bagi peserta didik guna mewujudkan 

sebagai pribadi yang demokratis. Nilai-nilai Demokrasi Pancasila yang dimaksud 

agar dapat peserta didik implementasikan dalam kehidupannya bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Salah satu peristiwa lunturnya nilai-nilai Demokrasi 
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Indonesia, yaitu semakin banyaknya pejabat politik yang mengatasnamakan 

kepentingan masyarakat justru menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan 

diri ataupun kepentingan suatu golongan tertentu. Banyaknya korupsi yang 

dilakukan oleh para elit politik yang menimbulkan ketidak percayaan rakyat. 

Memudarnya nilai-nilai demokrasi juga dapat terlihat pada ada siswa dalam 

kehidupannya di masyarakat maupun di mana saja. Perilaku siswa di lingkungan 

sekolah misalnya siswa dalam melakukan musyawarah koordinasi setiap kelas 

membahas mengenai suatu kegiatan di sekolah, banyak siswa yang absen tidak 

mengikuti musyawarah. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, cukup penting untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai 

Demokrasi Indonesia dengan Menerapkan Strategi Reading Guide Kombinasi 

Teams Games Tournaments (TGT) Pada Siswa Kelas VIII F SMP Negeri 3 

Kartasura Tahun Pelajaran 2019/2020”. Tema penelitian ini dianggap relevan 

dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UMS 

sebagai pusat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tema penelitian ini 

terkait dengan visi dan misi yang ada di Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan FKIP UMS serta mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi. 

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta memiliki keterkaitan dalam penelitian ini. Penelitian 

ini dapat menjadi dasar dan bisa dikembangkan lagi oleh mahasiswa lain Program 

Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Visi dari Program Studi 
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Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu “Pada tahun 2029 menjadi 

program studi yang menghasilkan tenaga pendidik PPKn dan ekstrakurikuler yang 

berkepribadian islami dan member arah perubahan”. Berdasarkan visi di atas, misi 

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah sebagai 

berikut: 

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang menghasilkan tenaga pendidik PPKn 

dan ekstrakurikuler yang cerdas, kompeten, andal, pembaharu, dan 

berkepribadian Islami. 

2. Menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn 

dan ekstrakurikuler. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang PPKn dan 

ekstrakurikuler. 

4. Menjalin kemitraan untuk meningkatkan mutu program studi (http://ppkn. ums. 

ac. id/visi-misi/). 

Visi dan misi tersebut menunjukkan bahwa Program Studi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UMS berusaha untuk meningkatkan serta 

menghasilkan tenaga pendidik dan memiliki ekstrakurikuler yang mengandung 

nilai kepribadian yang islami. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan strategi Reading Guide kombinasi Teams Games 

Tournaments (TGT) dapat meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi 

http://ppkn/
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Indonesia pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Kartasura tahun pelajaran 

2019/2020? 

2. Bagimana efektifitas meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi 

Indonesia dengan menerapkan strategi Reading Guide kombinasi Teams 

Games Tournaments (TGT) pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Kartasura 

tahun pelajaran 2019/2020? 

3. Apakah kendala yang dihadapi dangan menerapkan strategi Reading Guide 

kombinasi Teams Games Tournaments (TGT) pada siswa kelas VIII F SMP 

Negeri 3 Kartasura tahun pelajaran 2019/2020 dalam meningkatkan 

pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia? 

4. Bagaimana solusi alternatif untuk mengatasi kendala penerapan strategi 

Reading Guide kombinasi Teams Games Tournaments (TGT) pada siswa kelas 

VIII F SMP Negeri 3 Kartasura tahun pelajaran 2019/2020 dalam peningkatan 

pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan penggunaan strategi Reading Guide kombinasi Teams Games 

Tournaments (TGT) sebagai penerapan pemahaman nilai-nilai Demokrasi 

Indonesia pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Kartasura tahun pelajaran 

2019/2020. 

2. Mendeskripsikan efektifitas penerapan pemahaman nilai-nilai Demokrasi 

Indonesia dengan menggunakan strategi Reading Guide kombinasi Teams 



7 
 

 

 

Games Tournaments (TGT) pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Kartasura 

tahun pelajaran 2019/2020. 

3. Mengkaji kendala penerapan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia 

dengan menggunakan strategi Reading Guide kombinasi Teams Games 

Tournaments (TGT) pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Kartasura tahun 

pelajaran 2019/2020. 

4. Menemukan solusi alternatif untuk mengatasi kendala penerapan pemahaman 

nilai-nilai Demokrasi Indonesia dengan menggunakan strategi Reading Guide 

kombinasi Teams Games Tournaments (TGT) pada siswa kelas VIII F SMP 

Negeri 3 Kartasura tahun pelajaran 2019/2020. 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat yang jelas. Manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapatkan teori baru terkait pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia 

dengan menerapkan strategi Reading Guide kombinasi Teams Games 

Tournaments(TGT)pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Kartasura tahun 

pelajaran 2019/2020. 

b. Menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai pemahaman nilai-

nilai Demokrasi Indonesia dengan menerapkan strategi Reading Guide 

kombinasi Teams Games Tournaments(TGT) pada siswa kelas VIII F SMP 

Negeri 3 Kartasura tahun pelajaran 2019/2020. 
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c. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk kegiatan penelitian yang 

sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia. 

2) Siswa dapat memperoleh pengalaman langsung yang menyenangkan 

sehingga akan tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan. 

b. Manfaat bagi peneliti 

1) Menumbuhkan semangat peneliti dalam menerapkan berbagai materi dan 

strategi dalam menyampaikan pemahaman terkait nilai-nilai demokrasi 

Indonesia. 

2) Mengembangkan ketrampilan peneliti dalam menyampaikan pemahaman 

terkait nilai-nilai demokrasi Indonesia. 

c. Manfaat bagi pembaca 

1) Memberikan masukan dalam meningkatkan nilai-nilai Demokrasi 

Indonesia. 

2) Menambah informasi terkait pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia 

dengan menerapkan strategi Reading Guide kombinasi Teams Games 

Tournaments(TGT). 

 

 




