
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Sebagai negara yang berdiri di atas empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu 

”Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Repubik Indonesia, 

dan Bhinneka Tunggal Ika”, Indonesia adalah sebuah negara pluralistis yang 

masyarakatnya beraneka ragam secara primordial. Kemajemukan ini di tandai 

oleh adanya suku-suku bangsa yang masing-masing mempunyai cara hidup 

atau kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat suku bangsanya sendiri-

sendiri, sehingga mencerminkan adanya perbedaan dan pemisahan antara suku-

bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya, tetapi secara bersama-sama 

hidup dalam satu wadah masyarakat bangsa Indonesia dan berada di bawah 

naungan sistem nasional dan kebudayaan nasional Indonesia yang 

berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat dan kedaerahan 

seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. 

Sebuah masyarakat majemuk, dikonsepsikan oleh Furnivall, yakni suatu 

masyarakat dimana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang 

menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa, sehingga para anggota 
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masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai 

keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang 

memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Suatu masyarakat 

dikatakan bersifat majemuk, apabila sejauh masyarakat tersebut secara 

struktural memiliki sub-kebudayaan yang bersifat diverse. Pierre L. van den 

Berghe dalam Soekanto (2008: 67) menyebutkan beberapa karakteristik berikut 

sebagai sifat-sifat dasar dari suatu masyarakat majemuk, yakni:  

1. Terjadinya segementasi ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali 

memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain. 

2. Memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang 

bersifat nonkomplementer. 

3. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap 

nilai-nilai yang bersifat dasar. 

4.  Secara relative seringkali mengalami konflik-konflik di antara 

kelompok yang satu dengan yang lain. 

5. Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion) dan 

saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; serta 

6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-

kelompok yang lain. 

 

 

Melihat keadaan diatas, deskripsi karakteristik masyarakat propinsi Lampung 

yang tergolong dapat dikatakan masyarakat yang majemuk karna berpenduduk 

asli dan pendatang, karena Propinsi Lampung adalah salah satu daerah tujuan 

transmigrasi yakni khususnya penduduk dari pulau Jawa. Selain itu propinsi 

Lampung yang terletak secara geografis berada di ujung selatan pulau 

Sumatera yang merupakan gerbang yang menghubungkan antara pulau 

Sumatera-Jawa, dianggap daerah yang cukup strategis untuk membangun 

kehidupan sosial ekonomi sehingga menarik masyarakat etnik lain untuk 

menetap di propinsi Lampung. 
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Saat ini penduduk propinsi Lampung sudah semakin beragam, selain penduduk 

asli, ada beberapa jenis suku lainnya seperti jawa yang berasal dari Jawa 

Tengah dan Jawa Timur, suku Sunda dari Jawa Barat, orang Minang atau 

disebut orang Padang dari Sumatera Barat, suku Batak dari Sumatera Utara, 

dan ada pendatang dari Banten, suku Palembang dan Ogan dari Sumatera 

Selatan yang telah menyebar mendiami titik wilayah hampir di seluruh 

kabupaten di Lampung. 

 

Sehingga kini, karakteristik masyarakat Lampung disebut masyarakat yang 

multi etnik yaitu terdiri dari aneka ragam suku-bangsa, adat, agama dan 

kebudayaan. Namun, bagai dua sisi mata uang yang bebeda namun masih 

dalam satu kesatuan, kondisi masyarakat yang majemuk tersebut dapat dilihat 

dalam dua hal yang berbeda pula, disatu sisi kemajemukan tersebut dipandang 

sebagai suatu kekayaan budaya bangsa, disisi lain dengan keadaan masyarakat 

yang berbeda-beda adat, kebiasaan dan budaya yang diverse tersebut dapat 

menimbulkan konflik, yakni konflik suku, agama, dan ras (SARA).  

 

Realitas tersebut harus diakui adanya, dengan sikap yang bijak yang harus di 

miliki setiap orang. Karena dengan rasa saling menghargai perbedaan, dapat 

dihindari terjadinya pertikaian atau biasa disebut konflik etnis. Jika masyarakat 

yang berbeda itu dapat menjaga toleransi, saling hormat menghormati maka 

dapat terwujud kerukunan yang mendukung terwujudnya integrasi sosial yang 

merupakan proses integrasi nasional. 

 

Terkait dengan kesadaran akan realitas bangsa yang beraneka ragam tersebut, 

maka pemahaman terhadap salah satu dari empat pilar bangsa dan negara, yaitu 
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Bhinneka Tunggal Ika merupakan hal yang mutlak dijadikan landasan 

bermasyarakat.  

 

Konsep “Bhinneka” mengakui adanya keanekaan atau keragaman, sedangkan 

konsep “Tunggal Ika” menginginkan adanya kesatuan. Keanekaan diciri-kan oleh 

adanya perbedaan, sedangkan kesatuan dicirikan oleh adanya kesamaan. Jika 

kedua hal tersebut dipahami dan dilaksanakan dengan tekanan yang berbeda (tidak 

seimbang), maka akan dapat menimbulkan kondisi yang berbeda pula. Manakala 

segi keanekaan yang menonjolkan unsur perbedaan itu ditampilkan secara 

berlebihan, maka kemung-kinan munculnya konflik tak terhindarkan. Sebaliknya, 

manakala segi kesatuan yang menonjolkan kesamaan itu ditampilkan secara 

berlebihan, maka tindakan itu tergolong melanggar kodrat perbedaan, karena 

perbedaan adalah kodrat sekaligus berkah yang tak terelakkan. Adanya dua konsep 

yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” 

mengandung persoalan metafisika, yaitu problem antara kepelbagaian dan kesatuan, 

problem antara hal banyak (the many) dan hal satu (the one). Berdasarkan problema 

tersebut tampak bahwa untuk mencari makna “Bhinneka Tunggal Ika” diperlukan 

adanya perenungan mendalam yang bersifat filosofis metafisis.  

 

Desa Srikaya Lampung Timur merupakan salah satu desa yang berada di 

kecamatan Sukadana, yang termasuk desa yang heterogen. Hal tersebut dapat 

di lihat dari tabel dibawah ini:  
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Tabel 1.1  Data Penduduk desa Srikaya Lampung Timur  

 

NO. NAMA ETNIK JUMLAH PRESENTASE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

JAWA 

LAMPUNG 

BATAK  

SUNDA 

PADANG 

1.410 

1.250 

623 

800 

492 

30,8% 

27,3% 

13,6% 

17,5% 

10,8% 

 JUMLAH 4.575 orang 100% 

Sumber : Monografi Desa Srikaya Lampung Timur 2013 

 

Pengaruh dari perbedaan posisi ini cukup besar bagi suku-bangsa ini 

khususnya, tidak saja merubah nilai dan norma budayanya, tetapi juga 

menggeser tempat dimana sekarang mereka berdomisili. Kenyataan, umumnya 

suku-bangsa Lampung karena telah terdesak saat ini lebih suka memilih tempat 

di daerah pinggiran Propinsi Lampung yang jaraknya berkisar rata-rata 100 Km 

sampai dengan 300 Km dari Ibukota Propinsi. 

 

Pengaruh kebudayaan dominan, walaupun tidak begitu dirasakan oleh 

kelompok etnis minoritas karena sikap konsekuen dari masyarakat Lampung 

yang mengakui keberadaan masing-masing suku-bangsa, namun karena proses 

integrasi sosial yang cukup lama, maka dampaknya bagi generasi kedua dan 

ketiga masih cukup besar, hal ini terlihat dari semakin menipisnya pengetahuan 

terhadap isi dari kesetiaan primordial, seperti dalam penggunaan bahasa dan 

etiket pergaulan   

 

Keadaan ini menunjukkan, bahwa di kalangan generasi kedua dan ketiga telah 

terjadi semacam erosi (menipisnya) pengetahuan terhadap isi dari kesetiaan 



6 

 

primordial sebagai dampak terjadinya integrasi sosial. Perubahan ini dilihat 

dari segi kerugiannya, jelas berdampak negatif bagi kesetiaan primordialnya, 

dalam arti menipisnya pengetahuan terhadap isi primordial yakni dalam hal 

penggunaan bahasa ibu, etiket pergaulan, dan perilaku lain  sesuai dengan 

kebiasaan budayanya. Sedangkan keuntungannya, proses integrasi sosial lebih 

mudah dan cepat terwujud.  

 

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengetahui dan lebih jauh 

memahami pengaruh pemahaman makna bhinneka Tunggal Ika terhadap 

persilangan antar budaya di desa Srikaya Lampung Timur.  Penulis memilih di 

desa srikaya sebagai tempat penelitian karena desa tersebut memiliki penduduk 

yang heterogen dan beragam yang hidup bersama, bersatu padu, rukun dan 

damai. 

 

Bertolak ukur dari uraian di atas penulis tertarik mengadakan penelitian dengan 

judul “Sikap Mayarakat Multi Kultur terhadap Semboyan Bhinneka Tunggal 

Ika di Desa Srikaya Lampung Timur tahun 2013” 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, perlu di identifikasikan hal-hal 

yang berkaitan dengan pemahaman makna Bhinneka Tunggal Ika dan rikaya 

Lampung Timur, yaitu : 

1. Prinsip atau pandangan hidup masyarakat yang berbeda berpengaruh pada 

terjadinya proses integrasi penduduk. 
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2. Perbedaan secara primordial selain berdampak konflik etnik, tetapi juga 

dapat dianggap kekayaan bangsa dan merupakan asset bangsa. 

3. Pemahaman makna Bhinneka Tunggal Ika berpengaruh pada persilangan 

antar budaya masyarakat. 

4. Menipisnya pengetahuan terhadap isi dari kesetiaan primordial berdampak 

pada persilangan antar budaya. 

5. Faktor letak geografis dan tingkat kesuburan tanah di suatu wilayah 

berpengaruh pada keinginan penduduk untuk melakukan migrasi dan 

semangat bersatu antar penduduk.    

 

C. Pembatasan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, agar permasalahan 

yang akan diteliti tidak terlalu luas maka peneliti membatasi permasalahan 

pada masalah pemahaman makna Bhinneka Tunggal Ika dan sikap masyarakat 

multi kultur. 

 

D. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah sikap masyarat multikultur 

terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika di Desa Srikaya Lampung Timur 

tahun 2013”. 
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E. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini ialah menjelaskan sikap masyarakat multikultur 

terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika di Desa Srikaya Lampung Timur. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis mengembangkan konsep ilmu pendidikan 

yang berada dalam lingkup kajian Pendidikan Kewarganegaraan, Serta 

untuk meningkatkan wawasan ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan 

kewarganegaraan yang mengkaji keragaman sosial budaya dan 

kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia. 

 

b. Manfaat Praktis  

1) Menumbuhkan kesadaran akan persatuan dan kesatuan di dalam 

2) kehidupan masyarakat majemuk dan pluralistik. Sebagai informasi 

dan memberikan masukan kepada lembaga kemasyarakatan agar 

senantiasa mempertahankan persatuan dan kemajemukan bangsa 

Indonesia. 

3) Sebagai suplemen bahan ajar pada mata pelajaran PKn Sekolah 

Menengah Atas kelas X Semester I, yakni materi keragaman sosial 

budaya masyarakat Indonesia dan kebanggaan sebagai Bangsa 

Indonesia. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian  

 

1. Ruang Lingkup Ilmu 

Penelitian ini termasuk dalam lingkup ilmu kewarganegaraan, karena 

mengkaji proses sosial terutama berkaitan dengan konsep berbangsa dan 

bernegara.  

 

2. Ruang Lingkup Objek  

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah sikap masyarakat 

multikultur terhadap semboyan bhinneka tunggal ika. 

 

3. Ruang Lingkup Subjek  

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah penduduk atau masyarakat yang 

berdomisili di Desa Srikaya Lampung Timur. 

 

4. Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini di laksanakan di desa Srikaya kecamatan Sukadana 

Lampung Timur. 

 

5. Ruang Lingkup Waktu 

Sesuai dengan izin research penelitian pendahuluan yang bersangkutan 

oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

sampai dengan selesai penelitian ini. 

 


