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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang dalam 

kehidupan bermasyarakat dan kita dapat mengenal satu sama lain. Menurut 

Saragih (2012), Nilai-nilai persatuan Indonesia pada saat ini di negara Indonesia 

masih minim penerapannya dan sering terjdi perselisihan antar kelompok, 

Persatuan Indonesia memiliki arti sebagai suatu cita-cita yang memiliki tujuan 

untuk mempersatukan seluruh keberagaman yang ada di Indonesia, selain 

mempersatukan seluruh keberagaman juga dapat mengajak kepada timbulnya rasa 

solidaritas yang tinggi. Pendapat lain mengenai peran sosialisasi dikemukakan 

oleh Karpov (2016) yaitu “berbicara tentang pembentukan jenis sosialisasi 

memberikan individu pecapaian diri yang tumbuh dan menjadi sikap produktif 

terhadap pengetahuan dan kognisi, yaitu tentang sosialisasi untuk pengetahuan 

dalam masyarakat”. 

Indonesia merupakan negara yang majemuk, terdapat berbagai perbedaan 

dari agama, suku, bahasa, budaya dan sebagainya. Keanekaragaman tersebut 

tertuang dalam semboyan bangsa indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang 

berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Kenyataannya banyak orang yang 

mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama, sehingga 

hilangnya. Siregar (2014) menyatakan: 

Realitas kini menunjukkan adanya elemen-elemen bangsa yang justru ingin 

memisahkan dirinya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Hal ini 

dapat disimak dari headline berita di berbagai media massa dalam 

pemberitaan mereka mengenai munculnya gerakan-gerakan separatis yang 

makin marak pada tahun-tahun belakangan ini. Gerakan separatis yang 

dibentuk oleh kelompok-kelompok sosial masyarakat (antipemerintah) ini 

sebagian besar bersikap kritis dan menilai bahwa masyarakat lokal yang 

mereka bela telah diperlakukan dengan tidak adil oleh pemerintah. Mereka 

mengkalim masyarakat yang mereka bela telah ‘dianaktirikan’ oleh 
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pemerintah Indonesia (pusat) dan tidak diperlakukan dengan sewajarnya 

sebagai bagian dari NKRI. 
 

    Karang Taruna merupakan tempat untuk berkumpulnya pemuda pemudi di 

desa. Karang Taruna juga dapat mempersatukan antar masyarakat melalui 

perkumpulan Karang Taruna contohnya membantu di hajatan tetangga, Karang 

Taruna tidak hanya sekedar tempat untuk bergaul antar pemuda tetapi juga 

mempunyai manfaat untuk lingkungan sekitarnya misalnya membantu keperluan 

desa. Kemajuan teknologi dalam era globalisasi saat ini sangat mempengaruhi 

terhadap pola kehidupan masyarakat indonesia terutama lunturnya nilai Persatuan 

Indonesia. Misalnya masih kurangnya rasa peduli antar sesama anggota satu 

dengan anggota yang lainnya, sering terjadi pertengkaran jika ada perbedaan 

pendapat.  

Perlu adanya sosialisasi terhadap generasi muda tentang pentingnya nilai 

Persatuan Indonesia supaya mampu menjadi pemuda berkarakter sesuai harapan 

bangsa Indonesia dan mampu menguatkan persatuan yang ada di masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, dipandang 

cukup penting untuk melakukan penelitian tentang ” Sosialisasi Nilai Persatuan 

Indonesia Melalui Video Lagu dengan Modifikasi Strategi Make a Match dan 

Reading Guide pada Remaja Karang Taruna Desa Pandeyan  Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo 2020”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi nilai Persatuan Indonesia melalui video 

lagu dengan modifikasi strategi Make a Match dan Reading Guide pada remaja 

di karang taruna Desa Pandeyan  Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo 

2020? 

2. Apakah ada peningkatan pemahaman nilai Persatuan Indonesia melalui video 

lagu dengan modifikasi strategi Make a Match dan Reading Guide pada remaja 

di karang taruna Desa Pandeyan  Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo 

2020? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan sosialisasi nilai Persatuan Indonesia melalui 

pemutaran vidio lagu dengan modifikai strategi Make a Make dan Reading 

Guide pada remaja karang taruna Desa Pandeyan Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo 2020.  

2. Mendeskripsikan peningkatan sikap positif terhadap nilai Persatuan Indonesia 

melalui pemutaran vidio lagu dengan modifikai strategi Make a Make dan 

Reading Guide pada remaja karang taruna Desa Pandeyan Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo 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 sosialisasi nilai Persatuan Indonesia melalui 

pemutaran vidio lagu dengan modifikai strategi Make a Make dan Reading 

Guide pada remaja karang taruna Desa Pandeyan Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo 2020. 

b. Menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai sosialisasi 

Persatuan Indonesia melalui pemutaran vidio lagu dengan modifikai strategi 

Make a Make dan Reading Guide pada remaja karang taruna Desa Pandeyan 

Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo 2020.  

c. Sebagai dasar untuk penelitian berikutnya yang sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi remaja karangtaruna: 

1) Meningkatkan pemahaman nilai persatuan Indonesia. 

2) Memperoleh pengalaman yang menyenangkan. 

b. Manfaat bagi peneliti: 

1) Menumbuhkan motivasi bahkan semangat peneliti untuk memberikan 

sosialisasi dengan menerapkan berbagai materi dan strategi. 

2) Mengembangkan keterampilan dan kemampuan peneliti dalam 

menyampaikan sosialisasi khususnya mengenai nilai Persatuan 

Indonesia. 

c. Manfaat bagi pembaca: 

1) Memberikan masukan dalam meningkatkan nilai Persatuan Indonesia. 

d. Menambah informasi mengenai sosialisasi nilai Persatuan Indonesia melalui 

video lagu dengan modifikasi strategi Make a Match dan Reading Guide. 


