
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sebuah tindakan yang fundamental, yaitu perbuatan

yang menyentuh akar-akar kehidupan bangsa sehingga mengubah dan

menentukan hidup manusia. Oleh karena itu,  kesejahteraan suatu bangsa

amat bergantung kepada tingkat pendidikannya. Pendidikan itu membentuk

generasi muda untuk mempunyai jiwa kemanusiaan.

Pada hakikatnya pendidikan merupakan upaya sadar dari suatu masyarakat

dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan

kehidupan generasi penerusnya. Selaku warga masyarakat, warga bangsa dan

negara, secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan

yang selalu berubah dan selalu terkait dengan kontek dinamika budaya,

bangsa, negara dan hubungan internasional, maka pendidikan tidak dapat

mengabadikan realita kehidupan yang mengglobal yang digambarkan sebagai

perubahan kehidupan yang bertentangan dengan kenyataan yang ada.

Salah satu pendidikan yang berperan sebagai pembentuk karakter bangsa

yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan

merupakan semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental
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spritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan

fisik, sedangkan dalam mengahadapi globalisasi untuk mengisi kemerdekaan

memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-

masing. Perjuangan dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa sehingga

tetap memiliki wawasan dan kesadaran kenegaraan dan kebangsaan, sikap

perilaku cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa

dalam rangka bela negara demi tetap utuh dengan tegak berdirinya Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Pada hakikatnya pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan untuk

menyiapkan para siswa kelak sebagai warga masyarakat sekaligus warga

negara yang baik. Sehubungan dengan tujuan pendidikan nasional, maka

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar

dan menengah secara konseptual mengandung komitmen utama dalam

pencapaian dimensi tujuan pengembangan kepribadian yang mantap dan

mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan berwawasan

kebangsaan.

Berdasarkan orientasi pada komitmen tersebut, maka peran dan fungsi serta

tanggung jawab guru Pendidikan Kewarganegaraan pada setiap jenjang

pendidikan sangat diharapkan untuk mau dan mampu menjadikan para siswa

sebagai calon warga masyarakat sekaligus sebagai warga negara berwawasan

kebangsaan yang baik. Adapun ciri-cirinya antara lain relijius, jujur, disiplin,

tanggung jawab, toleran, sadar akan hak dan kewajiban, mencintai kebenaran

dan keadilan, peka terhadap lingkungan, mandiri, dan percaya diri, sederhana,
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terbuka, dan pengertian terhadap kritik dan saran, patuh terhadap peraturan,

kreatif dan inovatif.

Maraknya isu dari berbagai pihak yang menyoroti sistem penyelenggaraan

pendidikan yang belum dapat menghasilkan lulusan berkualitas, termasuk

wawasan sikap dan perilaku. Tudingan akan rendahnya kualitas lulusan ini

selalu saja mengarah pada kegagalan pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan. Sebagai bukti dengan menunjukkan sikap dan perilaku

tidak terpuji yang sedang merajalela, seperti perkelahian, penodong sampai

penganiyayaan dan pembunuhan, narkoba, penyelewengan seksual, dan

perusakan lingkungan. Hal ini diperkuat dengan merajalelanya tindakan

anarkis, maka semakin menguatkan kesan bahwa siswa yang bersikap dan

berperilaku tidak terpuji dicap sebagai amoral dan asusila.

Seiring dengan bergantinya zaman, tidak bisa dipungkiri masalah kebudayaan

selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan diri

dengan munculnya gagasan baru masyarakat pendukungnya, lambat atau

cepatnya tergantung dari dinamika masyarakat sendiri, kemudian munculnya

perubahan kebudayaan dapat terjadi akibat pengaruh faktor internal maupun

eksternal.

Sekarang ini,  sudah terlihat adanya fenomena merosotnya semangat

nasionalisme di tengah krisis multi-dimensi yang tengah melanda masyarakat

Indonesia akhir-akhir ini. Dari peristiwa ini setidaknya bisa disimpulkan

bahwa salah satu penyebab penurunan kualitas dan tatanan kehidupan

berbangsa dan bernegara adalah melemahnya konsep wawasan kebangsaan
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dalam berbagai aspek kehidupan modern sekarang ini. Dengan demikian,

konsep wawasan kebangsaan yang terwujud dalam implementasi nilai-nilai

dasar wawasan kebangsaan diharapkan akan dapat menjadi solusi bagi bangsa

Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan nasional akibat krisis multi-

dimensi tersebut.

Kekhawatiran pun terjadi saat melihat perubahan yang sekarang ini mengarah

pada kehidupan yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai luhur

kehidupan bangsa, dinamika perubahan nilai budaya yang sedang

berlangsung secara cepat. Di negara Indonesia dapat dicermati dari cerminan

kehidupan sosial masyarakat saat ini, berbagai sikap dan perilaku yang

sedang berlangsung dalam kehidupan sering membuat cemas. Praktik

kehidupan yang tidak lagi merujuk pada nilai-nilai luhur budaya bangsa yang

selama ini menjadi sebagai pola dasar perilaku sosial telah mengalami

pergeseran, solidaritas sosial semakin menurun dan materialisme, intunisme,

primodial dan budaya kekerasan semakin mengemuka. Oleh karena itu,

kondisi yang demikian ini memang perlu dikaji kembali secara dinamis, nilai-

nilai budaya bangsa yang dapat mengantarkan terhadap tantangan di masa

depan. Nilai budaya sebagai suatu proses yang rumit dan tidak sederhana

karena menyangkut semua dimensi dinamika masyarakat, oleh karena itu

dalam proses perwarisan nilai, masyarakat juga perlu mencermati secara

mendalam.

Mengindentifikasi nilai-nilai yang perlu diharuskan sesuai dengan tantangan

bangsa kedepan. Kemudian, menentukan agen yang dapat mewariskan nilai-
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nilai luhur yang memahami benar keunggulan nilai budaya dan meyakininya

sebagai sesuatu yang patut diharuskan, patut dipahami bahwa pewarisan nilai

tidak cukup hanya dengan retorika dan semacamnya. Pewarisan akan lebih

efektif juga diiringi keteladanan dengan praktik kehidupan sehari-hari. Dalam

upaya tersebut, harus didukung dengan pelaksanaan hukum dengan praktik

kehidupan di masyarakat.

Tabel 1. Hasil pra-survey melalui wawancara Kepada Siswa Kelas XI di
SMA Kemala Bhayangkari Kotabumi Kabupaten Lampung
Utara Tahun Pelajaran 2012/2013.

No. Aspek yang di observasi Baik Cukup
baik

Kurang
Baiik

1. Sikap cinta damai siswa
terhadap sesamanya



2. Sikap siswa terhadap
lingkungan sekitar



3. Sikap siswa terhadap
masalah sosial



4. Pengetahuan siswa tentang
keragaman budaya



5. Pendapat siswa tentang
sikap pemerintah dalam
menjalankan
pemerintahannya



Hasil pra-survey melalui wawancara terstrukur terhadap 10 orang siswa

menunjukan kecenderungan wawasan kebangsaan siswa kelas XI di SMA

Kemala Bhayangkari Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Tahun Pelajaran

2012/2013 berada pada tingkat yang kurang baik.
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Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab kurang baiknya wawasan

kebangsaan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di antaranya

adalah Faktor Internal dan Eksternal.

Faktor internal sebagai berikut:

1. Minat siswa dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan

2. Pemahaman siswa terhadap wawasan kebangsaan

3. Sikap Individualistis dan matrealistis siswa

Faktor eksternal sebagai berikut:

1. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan media massa

2. Keteladanan pemimpin bangsa/masyarakat

Kehadiran media massa sebagai sumber informasi dan pengetahuan pada era

globalisasi, yang membawa perubahan dan bergesernya peran guru mata

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai penyampai pesan atau

informasi. Guru tidak lagi menjadi satusatunya sumber informasi dalam

kegiatan pembelajaran siswa, akan tetapi siswa dapat memperoleh informasi

melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik, dan juga

dari internet.

Media massa sebagai sumber sumber informasi yang digunakan dalam

pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan, menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan yang diharapkan. Namun perlu disadari, bahwa tidak setiap
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guru memiliki kemampuan dan keterampilan yang sama dalam pemanfaatan

media massa sebagai sumber belajar.

Dampak media massa dalam sebuah masyarakat juga telah membuat persepsi

baru bahwa media massa, masyarakat, budaya massa dan budaya tinggi

secara simultan saling berhubungan satu sama lain. Corak hubungan faktor-

faktor di atas bersifat “interplay”. Tentu saja perubahan makna sosial tersebut

juga dipengaruhi oleh perkembangan sosial baru dalam era modernisasi.

Dalam proses ini ada beberapa pertimbangan yang perlu dilihat, yaitu:

Pertama, perkembangan media sampai pada satuan kecil masyarakat

membuat masyarakat harus membuat sikap baru dan lebih kompleks terhadap

terminologi-terminologi sosial tradisional yang diyakini oleh masyarakat.

Kedua, perkembangan media massa baru seperti televisi sempat mengubah

persepsi sosial masyarakat karena pengaruhnya yang sedemikian dahsyat.

Bahkan dapat dikatakan bahwa televisi mampu menjadi sentra kehidupan

sosial meski tidak menutup kemungkinan bahwa media cetak juga tetap

mempunyai kekuatan yang cukup signifikan dalam masyarakat. Ketiga,

proses transisi sosial baru yang dialami oleh masyarakat menuntut kita untuk

memperbaharui konsep sosial yang sudah ada. Keempat, pemahaman tentang

ini juga akan mempengaruhi keseluruhan sikap yang diambil dalam proses

perkembangan budaya masyarakat itu sendiri.

Perkembangan media massa yang semakin gencar diharapkan bisa

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang

pengelolaan lingkungan hidup dari media massa, tetapi sajian atau acara
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tentang lingkungan hidup harus bersaing ketat dengan sajian atau acara

hiburan dan informasi lain yang mungkin lebih menarik bagi pemirsa. Arus

komunikasi dan informasi di era globalisasi saat ini semakin pesat. Hal ini

berpengaruh besar pada pola pikir dan juga perilaku masyarakat. Pada siswa

yang kondisi kepribadiannya masih labil dalam penerimaan media massa

bisa berdampak positif maupun negatif.

Media massa juga sangat mempengaruhi situasi dan berkembanganya

wawasan kebangsaan. Melalui pemberitaan yang membangun dan tidak

menjatuhkan akan menghasilkan dampak yang baik, dan juga

menginformasikan hal-hal terkait pengembangan rasa berwawasan

kebangasaan, tetapi juga jurnalis tetap idealis dan mengabarkan hal yang

sebenarnya.

Dengan wawasan kebangsaan akan menghasilkan keutuhan Negara. Selain

itu, pemerintah diharapkan mampu menjadi sosok pemimpin yang peduli

bukan menunjukkan sikap angkuh dan mengutamakan pihak-pihak tertentu.

Memberikan contoh melalui pengajaran dari para pengajar mulai tingkat

sekolah terendah sampai perguruan tinggi, tidak hanya belajar namun juga

pembelajaran jadi yang dihasilkan adalah mereka yang mencintai dan

memiliki wawasan berkebangsaan yang selalu menjaga keutuhan negaranya.

Berdasarkan hal di atas maka dapat memberikan gambaran pentingnya peran

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki wawasan kebangsaan

bagi para siswa yang diharapkan agar menjadi calon penerus bangsa agar

kelak bangsa Indonesia akan tumbuh menjadi suatu bangsa yang
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berkepribadian dengan jati diri yang tangguh berwawasan kebangsaan serta

tidak mudah digoyahkan oleh perkembangan zaman.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan siswa tentang wawasan kebangsaan.

2. Sikap individualistis dan matrealistis siswa.

3. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

4. Fungsi media massa.

5. Keteladanan pemimpin bangsa/masyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Maka penelitian ini variabel bebas atau faktor-faktor yang mempengaruhi

wawasan kebangsaan dibatasi pada pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan dan Fungsi Media Massa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Terdapat Pengaruh Pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan Terhadap Wawasan Kebangsaan Pada Siswa Kelas

XI Di SMA Kemala Bhayangkari Kotabumi Kabupaten Lampung

Utara 2012/2013?
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2. Apakah Terdapat Pengaruh Fungsi Media Massa Terhadap Wawasan

Kebangsaan Pada Siswa Kelas Xi Di SMA Kemala Bhayangkari

Kotabumi Kabupaten Lampung Utara 2012/2013?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujan untuk menganalisis dan menguji:

1. Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap

Wawasan Kebangsaan Pada Siswa Kelas XI Di SMA Kemala

Bhayangkari Kotabumi Kabupaten Lampung Utara 2012/2013.

2. Pengaruh Fungsi Media Massa Terhadap Wawasan Kebangsaan Pada

Siswa Kelas XI Di SMA Kemala Bhayangkari Kotabunmi Kabupaten

Lampung Utara 2012/2013.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep-konsep Ilmu

Pendidikan dan Kewarganegaraan dalam wilayah kajian pendidikan

keawarganegaraan, karena ingin penerus bangsa kelak tumbuh

menjadi penerus yang mempunyai kepribadian yang mencerminkan

sikap pancasilais serta mengetahui fungsi media masa agar memilki

wawasan kebangsaan yang baik.
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b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Guru

Guru dapat menjadikan hasil penelitian ini suplemen tambahan

untuk mendidik siswanya agar berwawasan kebangsaan yang baik

dengan memberikan contoh pemanfaatan sarana media massa

dengan benar. Salah satunya melalui pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan.

2. Bagi Siswa

Hasil penelitian ini diharapkan siswa dapat mengimplementasikan

wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari melalui

penggunaan sarana media massa sesuai dengan nilai karakter

bangsa dan rasa tanggung jawab kemanusiaan.

3. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan agar sekolah lebih

meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan serta mengawasi siswanya dalam penggunaan

sarana media massa yang berada pada lingkungan sekolah agar

siswa menjadi orang yang berwawasan kebangsaan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
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F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu Pendidikan

Pancasila dan Kewarnganegaraan dalam wilayah kajian pendidikan

kewarganegaraan.

2. Ruang Lingkup Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI SMA Kemala

Bhayangkari Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Tahun Pelajaran

2012/2013.

3. Ruang Lingkup Objek

Objek dalam penelitian ini Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan,

Fungsi Media Massa dan Wawasan Kebangsaan.

4. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Kemala Bhayangkari Kotabumi

Kabupaten Lampung Utara.

5. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian

pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung.


