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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik Indonesia yang secara 

resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam 

Pembukaan UUD 1945. Pancasila terdiri dari 5 (lima) sila, yang tertulis dalam 

Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yang diperuntukkan sebagai dasar negara 

Indonesia. 

Dalam sejarah perkembangannya Pancasila dikatakan sebagai filsafat 

negara Republik Indonesia sudah mengalami berbagai macam interpretasi dan 

manipulasi politik yang dimanfaatkan untuk kepentingan setiap penguasa demi 

kokohnya sebuah kekuasaan. Hal inilah yang membuat nilai-nilai Pancasila 

seringkali berubah dan disalah artikan khususnya bagi masyarakat awam. 

Nilai-nilai Pancasila sudah menjadi tonggak bangsa Indonesia yang 

sepatutnya dipertahankan sebagai acuan negara dalam menyongsong kemajuan 

zaman. Terutama bagi masyarakat yang mengikuti jenjang pendidikan tinggi. 

Inilah yang menjadi faktor pendukung dalam mempertahankan Ideologi Negara 

sebagai ciri khas suatu negara. 

Dalam perkembangan nilai-nilai Pancasila, merupakan tolak ukur bagi 

mahasiswa sebagai  anak bangsa harus mengetahui, memahami, mengerti cara 
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mempertahankan dasar Negaranya. Sebagai pemegang jenjang pendidikan yang 

tinggi, mahasiswa haruslah memiliki intelektual dan karakter didalam bertingkah 

laku yang disesuaikan dari sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, yakni : 

1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Namun, dewasa ini  mahasiswa yang seharusnya melaksanakan sila-sila 

yang terdapat dalam Pancasila. Dan yang seharusnya sebagai penggerak serta 

pelopor kaum muda untuk masa depan Negara malah menjurus kedalam hal-hal 

yang lupa terhadap dasar Negara. Seringkali malah mengintimidasi negara mereka 

sendiri terutama dalam pemerintahannya. Rasa Nasionalisme tak lagi muncul 

dalam diri mereka karna banyaknya masalah yang terdapat di Indonesia. 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam Setiawan (2014 : 20) dijelaskan bahwa : “identifikasi masalah 

berisi sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari uraian pada latar belakang 

masalah atau kedudukan masalah yang akan diteliti dalam ruang lingkup 

permasalahan yang lebih luas.” 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah 

di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 
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Bagaimana kontribusi tentang nilai-nilai dasar ideologi negara terhadap sikap 

nasionalisme mahasiswa stambuk 2012 jurusan PPKn? 

C. Pembatasan Masalah 

Setiawan (2014 : 20) mendefinisikan bahwa : “pembatasan masalah berisi 

batasan masalah sehingga dari beberapa masalah yang diidentifikasi hanya 

sebagian saja yang akan diteliti.” 

Untuk mengetahui pembahasan yang terlalu luas, maka yang menjadi 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah Kontribusi Mahasiswa Tentang Nilai-

Nilai Dasar Ideologi Negara Terhadap Sikap Nasionalisme Stambuk 2012 Jurusan 

PPKn. 

D. Rumusan Masalah 

Setiawan (2014 : 20) mendefinisikan bahwa : “rumusan masalah 

merupakan upaya  untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan penelitian yang 

hendak dicarikan jawabannya.”  

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: Bagaimana kontribusi tentang nilai-nilai dasar ideologi negara 

terhadap sikap nasionalisme mahasiswa stambuk 2012 jurusan PPKn? 

E. Tujuan Penelitian 

Dalam Setiawan (2014 : 20) dijelaskan bahwa “tujuan penelitian 

mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian, isi dan rumusan 

tujuan penelitian mengacu pada isi dari rumusan masalah penelitian.” 
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Sesuai rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan secara faktual mengenai kontribusi tentang nilai-nilai dasar 

ideologi negara terhadap sikap nasionalisme mahasiswa stambuk 2012 jurusan 

PPKn. 

F. Manfaat Penulisan 

Setiawan (2014 : 21) menjelaskan bahwa “manfaat penelitian berisi alasan 

kelayakan atas masalah yang diteliti dan diharapkan dapat disimpulkan bahwa 

penelitian terhadap masalah yang dipilih memang layak untuk dilakukan”  

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi kepentingan mahasiswa, untuk meningkatkan kontribusi tentang 

nilai-nilai dasar ideologi negara. 

2. Menjadi acuan bagi mahasiswa/i yang telah memiliki ilmu pengetahuan 

serta menjadi dasar dalam bertingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai 

dasar ideologi negara. 

3. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam mengamalkan nilai-

nilai ideologi negara dan memiliki rasa nasionalisme yang semakin 

meningkat dalam pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari. 

 


