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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Deskripsi Teoritis 
2.1.1 Tinjauan Tentang Konsep Analisis 

a. Pengertian Analisis 
 

Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah data besar yang 

masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. 

Kategorisasi atau pemisahan dari komponen-komponen atau bagian-

bagian yang relevan dari seperangkat data juga merupakan bentuk analisis 

untuk membuat data-data tersebut mudah diatur. Semua bentuk analisis 

berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga 

hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan 

penuh arti. 

 
Menurut Dwi Prastowo Darminto & Rifka Julianty dalam Andi Hidayat 

(mediainformasill. blogspot.com) menjelaskan pengertian dari analisis 

seperti berikut ini. “analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian 

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara 

keseluruhan”. Selain itu  Syahrul & Mohammad Afdi Nizar dalam Andi 

Hidayat (mediainformasill. blogspot.com) berpendapat bahwa “analisis 

berarti melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat 

yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan 
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tentang perbedaan yang muncul” . sedangkan Wiradi mengartikan 

“Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti 

mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan 

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari 

kaitannya dan ditaksir maknanya”. Selain itu Komaruddin juga 

berpendapat bahwa “Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan 

suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-

tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing 

dalam satu keseluruhan yang terpadu”. 

 
Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian dari analisis di atas 

maka dapat kita tarik kesimpula bahwa analisis merupakan aktivitas yang 

dilakukan oleh manusia yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, 

membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan 

kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditaksir 

maknanya. 

 
2.1.2 Tinjauan Tentang Konsep sikap 

A. Pengertian Sikap 

Sering kali kita mendengar dan berbicara tentang sikap. Hal ini disebabkan 

karena sikap berkaitan erat dengan kepribadian dan tingkah laku manusia. 

Ada bermacam-macam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli 

psikologi tentang pengertian sikap. Dunia Psikologi akan sedikit mengulas 

tentang apa yang dinamakan sikap? Seperti yang dikatakan oleh ahli 

psikologi W.J Thomas dalam Maulana Aziz (maulanaazis.blogspot.com.) 

“yang memberikan batasan sikap sebagai tingkatan kecenderungan yang 
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bersifat positif maupun negatif, yang berhubungan dengan obyek 

psikologi. Obyek psikologi di sini meliputi; simbol, kata-kata, slogan, 

orang, lembaga, ide dan sebagainya”. 

Sikap dikembangkan dalam tiga model, yaitu afeksi, kecendrungan prilaku 

dan kognisi. Respon afektif adalah respon fisiologis yang 

mengekspresikan kesukaan individu pada sesuatu. Kecenderungan 

perilaku adalah indikasi verbal  dari maksud seorang individu. Respon 

kognitif adalah pengevaluasian secara kognitif terhadap suatu objek 

sikap. Kebanyakan sikap ind ividu adalah hasil belajar sosial dari 

lingkungannya. Terdapat kaitan antara sikap dan perilaku 

seseorang walaupun tergantung pada faktor lain yang terkadang 

bersifat irasional. Sebagai contoh, seseorang yang menganggap 

penting transfusi darah belum tentu mendonorkan darahnya. Hal 

ini masuk akal bila orang tersebut takut melihat darah, yang akan 

menjelaskan irasionalitas tadi. Sikap dapat mengalami perubahan 

sebagai akibat dari pengalaman.  

Tesser dalam Maulana Aziz (maulanaazis.blogspot.com.) berargumen 

bahwa faktor bawaan dapat mempengaruhi sikap tapi secara 

tidak langsung. Sebagai contoh, bila seseorang terlahir dengan 

kecenderungan menjadi ekstrovert, maka sikapnya terhadap suatu 

jenis musik akan terpengaruhi. Sikap seseorang juga dapat berubah akibat 

bujukan. Hal ini bisa terlihat saat iklan atau kampanye mempengaruhi 

seseorang. 



18 
 

 
 

Pengertian sikap juga dikemukakan oleh Sarnoff dalam Sarwono (2000: 

15) “Ia mengidentifikasikan sikap sebagai kesediaan untuk bereaksi 

(disposition to react) secara positif  (favorably) atau secara negatif 

(unfavorably) terhadap obyek–obyek tertentu”. Selain itu D.Krech dan R.S 

Crutchfield dalam Maulana Aziz (maulanaazis.blogspot.com.) berpendapat 

bahwa “sikap sebagai organisasi yang bersifat menetap dari proses 

motivasional, emosional, perseptual, dan kognitif mengenai aspek dunia 

individu”. 

Sedangkan La Pierre dalam Saifuddin Azwar (2012: 5) memberikan 

definisi “sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan 

antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau 

secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah 

terkondisikan”. Lebih lanjut pendapat serupa diungkapkan oleh ahli 

psikologi lain, Berkowitz dalam Saifuddin Azwar (2012: 5) menyatakan 

bahwa “sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung 

atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak 

memihak (unfavorable) pada objek tersebut”. 

Meskipun ada beberapa perbedaan mengenai pengertian sikap, tetapi 

berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa sikap adalah keadaan dalam diri manusia yang menggerakkan 

untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan 

tertentu di dalam menanggapi obyek situasi atau kondisi di lingkungan 
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sekitarnya. Selain itu sikap juga memberikan kesiapan untuk merespon 

yang sifatnya positif atau negatif terhadap obyek atau situasi. 

B. Ciri-Ciri Sikap 

Sikap merupakan suatu kecenderungan yang dapat mendorong dan 

menimbulkan perbuatan-perbuatan atau tingkah laku seseorang terhadap 

objek tertentu. Meskipun demikian, sikap memiliki segi perbedaan dengan 

pendorong-pendorong lain yang ada dalam diri manusia, seperti set, 

kebiasaan, motivasi dan minat. 

W.A. Gerungan (2009: 153) mengemukakan bahwa : “...untuk dapat 

membedakan antara attitude, motif kebiasaan dan lain-lain, faktor psychis 

yang turut menyusun pribadi orang, maka telah dirumuskan lima buah 

sifat khas dari pada attitude...”. Adapun  ciri-ciri sikap itu adalah: 

a. Attitude bukan dibawa orang sejak lahir melainkan dibentuk atau 
dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungannya 
dengan objeknya. 

b. Attitude itu dapat berubah-ubah. 
c. Attitude tidak berdiri sendiri melainkan senantiasa mengandung 

relasi tertentu terhadap objek. 
d. Objek attitude kumpulan dari hal-hal tertentu. 
e. Attitude itu mempunyai segi-segi motivasi dan segi perasaan, sifat 

inilah yang membedakan attitude dari pada kecakapan-kecakapan 
atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang. 

 
 

C. Karakteristik Sikap 

Menurut Seitel dalam Soemirat dan Yehuda (2001: 218), sikap didasari 

kepada sejumlah karakteristik, yaitu sebagai berikut :  

a. Personal : Faktor secara fisik dan emosional suatu individu, 
termasuk ukuran fisik, umur dan status sosial. 
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b. Budaya : Lingkungan dan gaya hidup dari suatu daerah 
geografis tertentu. 

c. Pendidikan : Tingkat dan kualitas pendidikan seseorang. 
d. Keluarga : asal-usul keluarga 
e. Agama : Suatu sistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa  
f. Kelas sosial : Posisi dalam masyarakat, perubahan status sosial 

seseorang akan mempengaruhi sikap seseorang. 
g. Ras etnik asli 

 
 

D. Komponen Sikap 

Sikap yang dimiliki seseorang adalah suatu jalinan atau suatu kesatuan 

dari berbagai komponen yang bersifat evaluasi. Langkah pertama adalah 

keyakinan, pengetahuan, dan pengamatan. Kedua, perasaan atau feeling. 

Ketiga, kecenderungan individu untuk melakukan atau bertindak. Ketiga 

komponen tersebut saling berkaitan yang sangat erat dan tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Ketiganya merupakan suatu sistem yang 

menetap pada diri individu yang dapat menjelmakan suatu penilaian 

positif atau negatif. Penilaian tersebut disertai dengan perasaan tertentu 

yang mengarah pada kecenderungan yang setuju (pro) dan tidak setuju 

(kontra). 

 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lambert dalam Mar’at (1982: 13), 

bahwa sikap memiliki tiga komponen yaitu komponen kognisi, komponen 

afektif, dan komponen konasi. Sedangkan Kothandapani yang dikutip oleh 

Saifuddin Azwar (2012: 24) merumuskan tiga komponen tersebut, yakni 

komponen kognitif (kepercayaan atau beliefs), komponen emosional 

(perasaan), dan komponen perilaku (tindakan). Begitu pula yang 

dikemukakan oleh W.S Winkel (1989: 18) bahwa : “Dalam sikap dapat 
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dibedakan tiga aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek 

konatif”. 

 
a. Komponen Kognisi 

kognisi pada sikap terdiri dari keyakinan-keyakinan atau 

pengetahuan-pengetahuan individu terhadap objek. Hal yang 

sangat penting dalam unsur kognisi ini adalah keyakinan atau 

pengetahuan yang bersifat evaluasi, yang akhirnya memberi arah 

kepada sikap terhadap suatu objek tertentu. Arah yang dimaksud 

adalah arah yang diinginkan. Komponen kognisi merupakan 

langkah awal dalam sikap, sehingga mencakup masalah-masalah 

yang berhubungan dengan pengetahuan atau pengalaman-

pengalaman individu. Jadi, komponen kognisi ini berisis pendapat, 

keyakinan, pemikiran dan pandangan seseorang mengenai obyek 

sikap. 

 
b. Komponen Afeksi 

Komponen afeksi ini berhubungan dengan perasaan yang dimiliki 

seseorang. Suatu objek dapat dirasakan oleh seseorang sebagai rasa 

yang menyenangkan atau tidak menyenangkan atau disukai dan 

tidak disukai. Unsur perasaan seperti inilah yang menyebabkan 

individu-individu menjadi  aktif. Komponen afeksi memiliki sifat 

evaluasi emosional terhadap objek yang bersifat positif atau 

negatif. Berdasarkan evaluasi ini, terjadilah kecenderungan untuk 

melakukan atau bertingkah laku. Dalam komponen afeksi ini 
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menunjukkan arah perasaan yang menyerti seseorang untuk 

merespon suatu objek. Perasaan yang dimiliki seseorang itu tidak 

berdiri sendiri, dalam artian perasaan bersifat mengevaluasi 

pengetahuan atau pengalaman, yang selanjutnya perasaan 

seseorang tersebut akan menjiwainya. Komponen ini memberikan 

penilaian atau pengalaman yang bersifat suka atau tidak suka, jika 

seseorang memiliki rasa suka maka padanya akan ada 

kecenderungan bersikap positif tetapi sebaliknya apabila seseorang 

memiliki rasa tidak suka, maka akan ada kecenderungan bersikap 

negatif. 

 
c. Komponen Konasi 

Komponen konasi atau komponen perilaku dalam struktur sikap 

menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku 

yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek yang 

dihadapinya. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan 

dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku. Maksutnya adalah 

bagaimana orang berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap 

stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana 

kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. 

Kecenderungan berperilaku secara konsisten, selaras dengan 

kepercayaan dan perasaan ini membentuk sikap individual. Oleh 

karena itu wajar jika mengharapkan bahwa sikap seseorang akan 

dicerminkannya dalam bentuk tendensi perilaku terhadap objek. 
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E. Aspek Sikap 

Fishbein and Ajzen dalam Saifuddin Azwar (2012: 28) menyatakan 

terdapat dua aspek pokok dalam hubungan antara sikap dengan perilaku, 

yaitu: 

a. Aspek keyakinan terhadap perilaku  

b. Keyakinan terhadap perilaku merupakan keyakinan individu bahwa 

menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu akan 

menghasilkan akibat-akibat atau hasil-hasil tertentu. Aspek ini 

merupakan aspek pengetahuan individu tentang objek sikap. 

Pengetahuan individu tentang objek sikap dengan kenyataan. 

Semakin positif keyakinan individu akan akibat dari suatu objek 

sikap, maka akan semakin positif pula sikap individu terhadap 

objek sikap tersebut, demikian pula sebaliknya. 

c. Aspek evaluasi akan perilaku  

Evaluasi akan akibat perilaku merupakan penilaian yang diberikan 

oleh individu terhadap tiap akibat atau hasil yang dapat diperoleh 

apabila menampilkan perilaku tertentu. Evaluasi atau penilaian ini 

dapat bersifat menguntungkan dapat juga merugikan, barharga atau 

tidak berharga, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Semakin 

positif evaluasi individu akan akibat dari suatu objek sikap, maka 

akan semakin positif pula sikap terhadap objek tersebut, demikian 

pula sebaliknya 
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F. Fungsi Sikap 

Katz dalam Zaim Elmubarok (2008: 50) menyebutkan empat fungsi sikap 

yaitu:  

a. Fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat yang menunjukkan bahwa 

individu dengan sikapnya berusaha untuk memaksimalkan hal-hal 

yang diinginkannya dan menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkannya. Dengan demikian, maka individu akan membentuk 

sikap positif terhadap hal-hal yang dirasakan akan mendatangkan 

keuntungan dan membentuk sikap negatif terhadap hal-hal yang 

merugikannya. 

b. Fungsi pertahanan ego yang menunjukkan keinginan individu untuk 

menghindarkan diri serta melindungi dari hal-hal yang mengancam 

egonya atau apabila ia mengetahui fakta yang tidak mengenakkan, 

maka sikap dapat berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ego 

yang akan melindunginya dari kepahitan kenyataan tersebut. 

c. Fungsi pernyataan nilai, menunjukkan keinginan individu untuk 

memperoleh kepuasan dalam menyatakan sesuatu nilai yang 

dianutnya sesuai dengan penilaian pribadi dan konsep dirinya. 

d. Fungsi pengetahuan, menunjukkan keinginan individu untuk 

mengekspresikan rasa ingin tahunya, mencari penalaran dan untuk 

mengorganisasikan pengalamannya. 

 
G. Teori Organisasi Sikap 

Berikut ini merupakan beberapa teori organisasi sikap menurut Saifuddin 

Azwar (2012: 40-55): 
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a. Teori Keseimbangan dari Heider 

Menurut Freitz Heider asumsi dasar teori ini menekankan pada 

adanya hubungan keseimbangan atau ketidakseimbangan antara 12 

unsur-unsur individu (I), orang lain(O) dan objek sikap (Ob). 

Keadaan seimbang terjadi jika hubungan antara (I), (O), dan (Ob) 

berjalan harmonis, sedangkan jika hubungan ketiganya tidak 

harmonis menyebabkan bahwa persepsi orang terhadap bentuk 

hubungan antara unsure (I), (O), dan (Ob) memegang peranan 

penting dalam menentukan keseimbangan yang terjadi. Dengan 

demikian menurut teori ini perubahan sikap dapat dilakukan 

dengan menciptakan kesamaan persepsi antara (I) dan (O) terhadap 

(Ob) sikap. 

 
b. Teori Konsistensi Afektif-Kognitif dari Rosenberg  

Teori ini berasumsi bahwa komponen afeksi senantiasa 

berhubungan dengan komponen kognisi dan hubungan tersebut 

dalam keadaan konsisten. Orang berusaha membuat kognisinya 

konsisten dengan afeksinya. Dengan kata lain, keyakinan 

seseorang, pendirian seseorang dan pengeetahuan seseorang 

tentang suatu fakta sebagian ditentukan oleh pilihan afeksinya. 

Konsekuensinya bila terjadi perubahan dalam komponen afeksi 

akan menimbulkan perubahan pada komponen kognisi. Untuk itu 

dalam mengubah sikap, maka komponen afeksi diubah lebih 

dahulu kemudian akan mengubah komponen kognisi serta diakhiri 

dengan perubahan sikap. 
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c. Teori Dimensi Kognitif dari Festinger  

Asumsi dasar dari teori ini adalah sikap berubah demi 

mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyata. Seringkali 

manusia dihadapkan pada adanya konflik antara berbagai kognisi, 

sikap, bahkan antara sikap dengan perilaku. Keadaan ini disebut 

disonasi. Usaha mengurangi disonasi dapat dilakukan dengan 

mengubah salah satu atau kedua unsure kognisi, bahkan dapat juga 

dilakukan dengan menambah kognisi baru. Cara spesifik yang 

dilakukan adalah dengan mengubah perilaku, mengubah unsur 

kognisi dari lingkungan dan menambah unsur kognisi yang baru. 

 
d. Teori Kesesuaian Osgood dan Tannenbaum  

Pokok prinsip kesesuaian (congruity principle) yang dirumuskan 

oleh Osgood dan Tanennbaum (1955), dalam Secord and Backman 

(1964) mengatakan baha unsur-unsur kognitif mempunyai valensi 

positif atau valensi negatif dalam berbagai intensitas atau 

mempunyai valensi nol. Unsur-unsur yang relevan satu sama lain 

dapat mempunyai hubungan positif ataupun negatif. Kesesuaian 

akan terjadi apabila kesemua hubungan bervalensi nol atau bila dua 

diantaranya bervalensi negatif dengan intensitas yang sama. 

Sebagai contoh, seseorang yang sangat menyukai musik klasik dan 

mempunyai seorang kenalan yang tidak begitu akrab, suatu ketika 

mengetahui bahwa kenalannya itu juga sangat menyukai musik 

klasik. Menurut teori ini mereka akan menjadi bertambah akrab 
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dan lebih saling menyukai dan sekaligus mungkin berkurang 

kesukaannya terhadap musik klasik sehingga intensitas sikap 

terhadap kenalan dan sikap terhadap musik klasik akan bergeser. 

Bila dua objek yang berkaitan itu, yaitu kenalan dan musik klasik. 

Telah dinilai dengan intensitas yang sama maka tercapailah 

kesesuaian.  

 
e. Teori Fungsional Katz 

Teori fungsional yang dikemukakan oleh Katz mengatakan bahwa 

untuk memahami bagaimana sikap menerima dan menolak 

perubahan haruslah berangkat dari dasar motivasional sikap itu 

sendiri. Apa yang dimaksud oleh Katz sebagai dasar motivasional 

merupakan fungsi sikap bagi individu yang bersangkutan. 

 
f. Teori Tiga Proses Perubahan Kelman 

Kelman (1958) mengemukakan teorinya mengenai organisasi sikap 

dengan menekankan konsepsi mengenai berbagai cara atau proses 

yang sangat berguna dalam memahami fungsi pengaruh sosial 

terhadap perubahan sikap. Lebih jauh, teori Kelman sangat relevan 

dengan permasalahan pengubahan sikap manusia. Secara khusus 

Kelman menyebutkan adanya tiga proses sosial yang berperan 

dalam proses perubahan sikap, yaitu ketersediaan (compliance), 

identifikasi (identification) dan internalisasi (internalization). 
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H. Pengukuran Sikap 

Salah satu definisi sikap merupakan respons evaluatif yang dapat 

berbentuk positif maupun negatif. Sax dalam Saifudin Azwar (2012: 

87) menunjukkan beberapa karakteristik (dimensi) sikap yaitu arah, 

intensitas, keluasan, konsistensi, dan spontanitasnya: 

a. Sikap mempunyai arah, artinya sikap terpilah pada dua arah 

kesetujuan yaitu apakah setuju atau tidak setuju, apakah 

mendukung atau tidak mendukung, apakah memihak atau tidak 

memihak terhadap sesuatu seseorang sebagai objek. 

b. Sikap memiliki intensitas, artinya kedalaman atau kekuatan sikap 

terhadap sesuatu belum tentu sama walaupun arahnya mungkin 

tidak berbeda. 

c. Sikap mempunyai keluasaan, maksudnya kesetujuan atu 

ketidaksetujuan terhadap suatu obyek sikap dapat mengenai hanya 

yang sedikit dan sangat spesifik akan tetapi dapat mencakup 

banyak sekali aspek yang ada dalam obyek sikap. 

d. Sikap juga memiliki konsistensi, maksudnya kesesuaian antara 

pernyataan sikap yang dikemukakan dengan responsnya terhadap 

objek sikap tersebut. 

e. Sikap yang memiliki spontanitas, artinya menyangkut sejauhmana 

kesiapan individu untuk menyatakan sikapnya secara spontan  

Pengukuran dan pemahaman terhadap sikap idealnya harus mencakup 

semua dimensi tersebut, akan tetapi hal ini sangat sulit dilakukan, bahkan 

mungkin mustahil dilakukan. Belum ada instrumen pengukuran sikap yang 
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dapat mengungkap semua dimensi tersebut sekaligus. Banyak diantara 

skala yang digunakan dalam pengukuran sikap hanya mengungkapkan 

dimensi arah dan dimensi intensitas saja, yaitu dengan hanya menunjukkan 

kecenderungan sikap positif atau negatif dan memberikan tafsiran 

mengenai derajat kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap respons 

individu. 

I. Skala sikap 

Ada beberapa skala sikap yang dikemukakan oleh beberapa ahli, 

diantaranya: 

a. Skala sikap Likert, dilakukan dengan mencatat (tally) penguatan 

respon dan untuk pernyataan anggapan positif dan negativ tentang 

objek sikap. Pengukuran sikap kadang-kadang dibedakan antara 

kepercayaan atau bulir kognitif, perasaan atau bulir afektif, dan 

kecenderungan perilaku atau bulir konatif, karena dalam skala 

Likert tidak terdapat bulir netral maka harus jelas positif atau 

negatifnya dengan memperhatikan kepada objek sikapnya. 

b. Skala Thurstone, mengembangkan tiga bagian dalam penskalaan 

yaitu metode perbandingan-pasangan, metode interval pemunculan 

sama, dan metode interval berurutan. Keuntungan skala Thurstone 

adalah menyusun dua bentuk skala sikap yang ekuivalen relative 

lebih mudah, dan adanya angka netral atau “nol”. Kerugiannya, 

yaitu besarnya jumlah upaya yang dibutuhkan (perlunya 
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administrasi pada kelompok pertimbangan, secara keseluruhan 

terpisah dari administrasi pada skala responden). 

 
c. Skala Guttman, terdiri dari bulir-bulir pendapat yang sama dengan 

skala Likert dan Thurstone, yang membuat unik adalah tekanan 

ekstrim pada unidimensionalitas (menempatkan pada titik tertentu 

dalam kontinum sikap harus setuju dengan semua bulir di bawah 

posisi skalanya dan harus tidak setuju dengan semua bulir di atas 

posisi skalanya. 

 
d. Pengukuran Terselubung (covert measure). 

Pengukuran ini sebenarnya berorientasi kembali ke metode perilaku, 

akan tetapi sebagai objek pengamatan bukan lagi perilaku tampak yang 

disadari atau sengaja dilakukan oleh seseorang melainkan reaksi-reaksi 

fisiologis yang terjadi lebih di luar kendali orang yang bersangkutan. 

Dalam batas tertentu kita dapat menafsirkan perasaan orang dari 

pengamatan atas reaksi wajah, dari nada suara, dari gerak tubuh, dan 

dari beberapa aspek perilakunya. 

J. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Sikap 

Diantara berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap 
adalah: 

1. Pengalaman Pribadi.  

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi 

harus meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih 

mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut melibatkan 
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faktor emosional. Dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan 

akan pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama berbekas. 

2. Kebudayaan. 

B.F. Skinner dalam Azwar (2005: 13) menekankan pengaruh 

lingkungan (termasuk kebudayaan) dalam membentuk kepribadian 

seseorang. Kepribadian tidak lain daripada pola perilaku yang 

konsisten yang menggambarkan sejarah reinforcement (penguatan, 

ganjaran) yang dimiliki. Pola reinforcement dari masyarakat untuk 

sikap dan perilaku tersebut, bukan untuk sikap dan perilaku yang lain. 

3. Orang Lain Yang Dianggap Penting.  

Pada umumnya, individu bersikap konformis atau searah dengan sikap 

orang-orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan ini antara lain 

dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk 

menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut. 

4. Media Massa.  

Sebagai sarana komunikasi, berbagai media massa seperti televisi, 

radio, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan 

kepercayaan orang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal 

memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap 

hal tersebut. Pesan-pesan sugestif yang dibawa informasi tersebut, 

apabila cukup kuat, akan memberi dasar afektif dalam  

mempersepsikan dan menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah 

sikap tertentu. 
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5. Institusi Pendidikan dan Agama.  

Sebagai suatu sistem, institusi pendidikan dan agama mempunyai 

pengaruh kuat dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya 

meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. 

Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari 

pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya. 

6. Faktor Emosi Dalam Diri.  

Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan 

pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang, suatu bentuk sikap 

merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai 

semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme 

pertahanan ego. Sikap demikian bersifat sementara dan segera berlalu 

begitu frustasi telah hilang akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang 

lebih persisten dan lebih tahan lama. contohnya bentuk sikap yang 

didasari oleh faktor emosional adalah prasangka. 

2.1.3 Tinjauan Tentang Konsep Ideologi 
A. Pengertian Ideologi 

Istilah ideologi sering kali kita dapati dalam percakapan sehari-hari, 

baik itu percakapan mengenai perpolitikan maupun percakapan 

mengenai kemasyarakatan dan lingkungan sosial. Ideologi adalah 

gabungan dari dua kata majemuk “idea” dan “logia”, yang berasal dari 

bahasa Yunani “eidios” dan “logos”. Secara sederhana ideologi 

diartikan sebagai gagasan yang berdasarkan pemikiran yang sedalam-
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dalamnya dan merupakan hasil dari pemikiran filsafati. Ideologi adalah 

ajaran, doktrin, teori, dan ilmu yang diyakini kebenarannya, yang 

disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara historis, istilah 

ideologi pertama kali diciptakan oleh desstut de tracy tahun 1976 di 

Prancis. Ia mengatakan bahwa ideoligi adalah science of ideas, the 

study of origin, evolution and nature of ideas.  Namun dengan 

perkembangan zaman dewasa ini ideologi telah mengalami sedikit 

pergeseran arti, yaitu pengertian ideologi sudah semakin kompleks. 

Artinya tidak ada satu-satunya pengertian substansial mengenai 

ideologi. 

 
Mc. Closky, dkk (dalam Slamet Sutrisno, 2006: 24) menegaskan 

bahwa “dalam kita mempermasalahkan ideologi, kita memasuki 

bidang yang penuh dengan masalah-masalah yang sulit dan sampai 

sekarang ini belum terpecahkan, seperti masalah hakikat dan 

pengukuran ideologi”. Pengertian ideologi menurut Ricoever (dalam 

Slamet Sutrisno, 2006: 24) menyatakan bahwa “ideologi itu merupaka 

istilah yang mengandung sifat dasar pemulaan yang sangat mendua, 

dan ambigu yaitu antara sisi positif dan negatif, knstruktif dan 

destruktif serta antara dimensi konstitutif dan patologisnya”. Oleh 

karena itu, apabila kita bermaksud membcarakan ideologi maka perlu 

disertai presisi dan proposisinya yang jelas.  
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Selain pengertian di atas Sargent (Dalam Slamet Sutrisno 2006: 27) 

“memberikan perumusan ideologi sebagai suatu sistem nilai atau 

keyakinan yang diterima seagai fakta atau kebenaran oleh kelompok 

tertentu”.  Subandi Al Marsudi (2003: 65)  juga mengemukakan 

tentang pengertia ideologi. Ia mengatakan bahwa ideologi merupakan 

ajaran atau ilmu tetnatn gagasan dan buah pikiran”. Pengertian idelogi 

menurut Padmo wahyono (dalam Subandi Al Marsudi 2003: 66) yaitu 

“suatu kelanjutan atau konsekuensi daripada pandangan hidup bangsa, 

falsapah hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang 

dicita-citakan akan direalisir di dalam kehidupan berkelompok”. 

 
Berdasarka uraian-uraian di atas maka dapat kita ketahui bahwa 

pengertian ideologi telah mengalami pergesarn begitu rupa sehingga 

bukan lagi sebagai science of ideas.  Ideologi berkembang menjadi 

pengertian yang mengandung arti sebagai gagasan, ide-ide yang 

semula merupakan sasaran pengkajian dalam science of ideas tersebut. 

Lebih lanjut, ideologi mengandung arti bukan hanya gagasan atau 

pemikiran, melainkan sebagai keyakinan. Ini berarti bahwa ideologi 

merupakan suatu keyakinan dalam diri individu untuk menjalani 

kehidupan yang lebih maju dan terarah. 

 
B. Fungsi Ideologi 

Suatu ideologi pada dasarnya merupakan hasil dari refleks manusia 

atas kemampuannya mengadakan distansi (manjaga jarak) dengan 

dunia kehidupannya. Antara ideologi dan kenyataan hidup masyarakat 
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terjadi hubungan dialektif, sehingga berlangsung pengaruh timbal balik 

yang berwujud dalam interaksi yang disatu pihak memacu ideologi 

agar semakin ralistis dan di lain pihak mendorong masyarakat supaya 

semakin mendekati bentuk yang ideal. Ideologi merupakan cara 

berfikir masyarakat dan membentu masyarakat menuju cita-citanya. 

 
Dengan demikian, terlihat bahwa ideologi bukanlah sekedar 

pengetahuan teoritis belaka, tetapi sesuatu yang dihayati menjadi suatu 

keyakinan, ideologi adalah salah satu pilihan yang jelas menuntut 

komitmen untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran 

ideologis itu tercermin dalam sikap seseorang yang menyakini 

ideologinya sebagai ketentuan-ketentuan normatif yang harus ditaati 

dalam kehidupan masyarakat. 

 
Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa ideologi 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Struktur kognitif, yaitu keseluruhan pegetahuan yang dapat 

merupakan landasarn untuk memahami dan menafsirkan dunia 

dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. 

2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan 

makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. 

3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi 

seseorang untuk melangkah dan bertindak. 

4. Bakal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. 
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5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong 

seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. 

6. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, 

mengahayati, serta bertingkah laku sesuai dengan orientasi dan 

norma-norma yang terkandung di dalamnya. 

 
C.  Ideologi Bagi Suatu Negara 

Ideologi dimaknai sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai dan 

keyakinan yang ingin mereka wujudkan dalam kenyataan hidup yang 

nyata. 

Ideologi dalam artian sangat diperlukan, karena dianggap mampu 

membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan arahan 

mengenai dunia beserta isinya, serta menanamkan semangat dalam 

perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajah. 

 
Pentingnya Ideologi bagi suatu negara juga terlihat dari fungsi ideologi 

itu sendiri. Fungsi Ideologi ialah membentuk identitas atau ciri 

kelompok atau bangsa. Ideologi berfungsi mempersatukan sesama 

kita, Ideologi mempersatukan orang dari berbagai agama. Ideologi 

juga berfungsi untuk mengatasi berbagai pertentangan (konflik) atau 

ketegangan sosial. Ideologi berfungsi sebagai pembentuk solidaritas 

(rasa kebersamaan) dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam 

tata nilai yang lebih tinggi. Fungsi pemersatu itu dilakukan dengan 

menyatukan keseragaman ataupun keanekaragaman, misalnya dengan 
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memakai semboyan "Kesatuan dalam Perbedaan" dan "Perbedaan 

dalam Kesatuan" 

 
D. Ideologi Terbuka Dan Ideologi Tertutup  

Terdapat dua macam watak ideologi yakni ideologi tertutup dan 

ideologi terbuka. 

1. Ideologi tertutup 

Adalah ideologi yang bersifat mutlak. Ideologi macam ini memiliki 

ciri: 

a. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam 

masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang 

digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. 

b. Apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, 

ideologinya itu akan dipaksakan kepada masyarakat. Nilai-

nilai, norma-norma, dan berbagai segi kehidupan masyarakat 

akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut. 

c. Bersifat totaliter, artinya mencakup/mengurusi semua bidang 

kehidupan. Karena itu, ideologi tertutup ini cenderung cepat-

cepat berusaha menguasai bidang informasi dan pendidikan, 

sebab kedua bidang tersebut merupakan sarana efektif untuk 

mempengaruhi perilaku masyarakat. 

d. Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan, hak asasi 

tidak dihormati. 

e. Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan 

kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut. 
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f. Isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan-

tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak dan total. 

2. Ideologi Terbuka  

Adalah ideologi yang tidak dimutlakkan. Ideologi macam ini 

memiliki ciri: 

a. Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat 

(falsafah). Jadi, bukan keyakinan ideologis sekelompok orang 

melainkan kesepakatan masyarakat. 

b. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam 

masyarakat sendiri, ia adalah milik seluruh rakyat, dan bisa 

digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka. 

c. Isinya tidak langsung operasional. Sehingga, setiap generasi 

baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan 

kembali mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka. 

d. Tidak pernah memperkosa kebebasan dan tanggung jawab 

masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk 

berusaha hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu. 

e. Menghargai pluralitas, sehingga dapat diterima warga 

masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya 

dan agama. 

 
Bertolak dari ciri-ciri diatas, bisa dikatakan bahwa Pancasila 

memenuhi semua persyaratan sebagai ideologi terbuka. Hal ini 

dijelaskan, pertama, Pancasila adalah pandangan hidup yang berakar 

pada kesadaran masyarakat Indonesia. Kedua, Isi Pancasila tidak 
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langsung operasional artinya kelima nilai dasar Pancasila itu berfungsi 

sebagai acuan dan dapat ditafsirkan untuk mencari implikasinya 

dalam kehidupan nyata. Ketiga, Pancasila bukan ideologi yang 

memperkosa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Keempat, 

Pancasila juga bukan ideologi totaliter dan kelima, Pancasila 

menghargai pluralitas. 

 
Meskipun Pacasila memiliki watak sebagai ideologi terbuka, harus 

diakui bahwa Pancasila pernah dijadikan sebagai ideologi tertutup. 

Pada masa orde baru Pancasila digunakan penguasa sebagai cara 

untuk melakukan tipu daya guna menyembunyikan, kepentingan, 

mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan. Pengalaman itu 

memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia: ketika 

dijadikan sebagai ideologi tertutup, Pancasila cenderung kehilangan 

daya tarik dan relevansinya. 

 
E. Macam-Macam Ideologi  

1. Liberalisme 
 

Liberalisme tumbuh dari konstek masyarakat Eropa pada abad 

pertengahan feudal, dimana sistem sosial ekonomi dikuasai oleh kaum 

aristrokasi feodal dan menindas hak-hak individu. Liberalisme tidak 

diciptakan oleh golongan pedagang dan industri, melainkan diciptakan 

oleh golongan intelektual yang digerakan oleh keresahan ilmiah (rasa 

ingin tahu dan keinginan untuk mencari pengetahuan yang baru) dan 

artistik umum pada zaman itu. 
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Ciri-ciri Ideologi Liberalisme sebagai berikut : 

1. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik, 

2. Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, 

termasuk kebebasan berbicara 

3. Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara 

terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat 

sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri 

sendiri. 

4. Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal 

yang buruk. Oleh karena itu pemerintahan dijalankan 

sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat 

dicegah. 

5. Suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu 

atau sebagian terbesar individu berbahagia, kalau masyarakat 

secara keseluruhan berbahagia, kebahagiaan sebagian besar 

individu belum tentu maksimal. 

 
2. Konservatisme 

Ketika liberalisme menggoncang struktur masyarakat feudal yang 

mapan, golongan feudal berusaha mencari ideology tandingan untuk 

menghadapi kekuasaan persuasive liberalisme. Dari sinilah muncul 

ideology konservatisme sebagai reaksi atas paham liberalisme. 

Paham konservatisme itu ditanda dengan gejala-gejala sebagai berikut 

: 
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1. Masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang tertata. 

Masyarakat harus memiliki struktur (tata) yang stabil 

sehingga setiap orang mengetahui bagaimana ia harus 

berhubungan dengan orang lain.seseorang akan lebih 

memperoleh kebahagiaansebagai anggota suatu keluarga 

anggota gereja daan anggota masyarakat daripada yang 

dapat diperoleh secara individual. 

2. Untuk menciptakan masyarakat yang tertata dan stabil 

diperlukan suatu pemerintah yang memiliki kekuasaan yang 

mengikat tetapi bertanggung jawab. Paam konservatif 

berpandangan pengatura yang tepat atas kekuasaan akan 

menjamin perlakuan yang samaterhadap setiap orang. 

3. Paham ini menekankan tanggung jawab pada pihak 

penguasa dalam masyarakat untuk membantu pihak yang 

lemah. Posisi ini bertentangan dengan pahamliberal yang 

berpandangan pihak yang lemah harus bertanggung jawab 

atas urusan dan hidupnya. Sisi konservatif inilah yang 

menimbulkan untuk pertama kali negara keseahteraan 

(welfare state) dengan program-program jaminan sosial 

bagi yang berpenghasilan rendah. 

 
Ciri lain yang membedakan antara liberalisme dan konservatisme 

adalah menyangkut hubungan ekonomi dengan negara lain. Paham 

konservatif tidak menghendaki pengaturan ekonomi (proteksi), 

melainkan menganut paham ekonomi internasional yang bebas 
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(persaingan bebas), sedangkan paham liberal cenderung mendukung 

pengaturan ekonomi internasional sepanjang hal itu membantu buruh, 

konsumen dan golongan menengah domestik. 

 
3. Sosialisme Dan Komunisme 

Sosialisme merupakan reaksi terhadap revolusi industri dan akibat-

akibatnya. Sosialisme yang muncul pada bagian pertama abad ke-19 

dikenal sosialis utopia. Sosialisme ini lebih didasarkan pada 

pandangan kemanusiaan (humanitarian), dan meyakini kesempurnaan 

watak manusia. Penganut paham ini berharap dapat menciptakan 

masyarakat sosialis yang dicita-citakan dengan kejernihan dan 

kejelasan argumen, bukan dengan cara-cara kekerasan dan revolusi. 

Sedang paham komunisme berkeyakinan perubahan system kapitalis 

harus dicapai dengan revolusi, dan pemerintahan oleh dictator 

proletariat sangat diperlukan pada masa transisi. Dalam masa transisi 

dengan bantuan negara dibawah dictator proletariat, seluruh hak milik 

pribadi dihapuskan dan diambil untuk selanjutnya berada pada kontrol 

negara. Perbedaan sosialisme dan komunisme terletak pada sarana 

yang digunakan untuk mengubah kapitalisme menjadi sosialisme. 

Paham sosialis berkeyakinan perubahan dapat dan seyogyanya 

dilakukan dengan cara-cara damai dan demokratis. 

 
4. Fasisme 

Fasisme merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala 

kemegahan upacara dan simbol-simbol yang mendukungnya untuk 
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mencapai kebesaran negara. Hal itu akan dapat dicapai apabila 

terdapat seorang pemimpin kharismatis sebagai simbol kebesaran 

negara yang didukung oleh massa rakyat.. dukungan massa yang 

fanatik ini tercipta berkat indoktrinasi, slogan-slogan dan symbol-

simbol yang ditanamkan sang pemimpin besar dan aparatnya. Fasisme 

ini pernah diterapkan di Jerman (Hitler), Jepang, Italia (Mossolini), 

dan Spanyol. Dewasa ini pemikiran fasisme cenderung muncul 

sebagai kekuatan reaksioner (right wing) dinegara-negara maju, 

seperti skin ilead dan kluk-kluk klan di Amerika Serikat yang 

berusaha mencapai dan mempertahankan supremasi kulit putih. 

 
2.1.3 Tinjauan Tentang Konsep Pancasila 

A. Pengertian Pancasila 

Sebagai warga negara Indonesia kita tidak asing lagi dengan yang 

dimaksud denga pancasila. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan 

suatu pandangan hidup Bangsa dan Negara Indonesia, dan sangat 

sering sekali kita mendengar istilah Pancasila tersebut. Berbicara 

tentang Pancasila tampaknya tidak mungkin melupakan nama Bung 

Karno sebagai salah seorang tokoh terpenting dalam perumusannnya. 

Rumusan pancasila yang berlaku resmi tercantum di dalam 

pembukaan UUD 1945. Sebagai sebuah pemikiran, ia tak muncul 

begitu saja pada tanggal 18 Agustus 1945. 

 
Pada dasarnya Pancasila sudah ada jauh sebelum Indonseai merdeka 

tahun 1945, yaitu pada zaman kerajaan-kerajaan besar seperti 

Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Akan tetapi lebih banyak kita 
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mengetahui bahwa Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya negara 

Indonesia. Jika ditinjau dari segi sejarahnya, maka dapat diketahui 

bahwa pada masa kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya 

dan Kerajaan Majapahit, kehidupan manusia yang mendiami bumi 

nusantara waktu itu telah menunjukan ciri-ciri, sikap dan tingkah laku 

yang mencerminkan penjiwaan terhadap sila-sila Pancasila. Seperti 

adanya kepercayaan manusia kepada kekuatan gaib, baik pemujaan 

terhadap roh-roh halus yang bercirikan Animisme dan Dinamisme, 

maupun kehidupan manusia Indonesia yang penuh toleransi dan 

suasana damai, tolong-menolong/ gotong-royong, bermusyawarah 

untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang aman, tentram dan 

sejatera dalam suasana kekeluargaan, yang diungkapkan dengan 

istilah gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja, atau yang 

kini populer dengan sebutan masyarakat adil dan makmur berdasarkan 

pancasila. 

 
Adapun istilah Pancasila sendiri juga sudah diknenal sejak dulu, yang 

dipergunakan sebagai acuan moral/etika dalam kehidupan sehari-hari 

bangsa Indonesia, seperti yang terungkap dalam karya-karya pujangga 

besar Indonesia semasa berdirinya kerajaan Majapahit, dan dilukiskan 

dalam tulisan Empu Prapanca tentang negara kertagama, dan Empu 

Tantular dalam bukunya Sutasoma. Dalam buku sutasoma ini terdapat 

istilah Pancasila Krama yang mempunya arti lima dasar tingkah laku 

atau perintah kesusilaan yang lima, yang meliputi : 

1. Tidak boleh melakukan kekerasan (ahimsa) 
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2. Tidak boleh mencuri (asteya) 
3. Tidak boleh berjiwa dengki (indriya nigraha) 
4. Tidak boleh berbohong (amrswada) 
5. Tidak boleh mabuk minum-minuman keras (dama). 

 
Selain daripada itu dalam kitab sutasoma terdapat semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua yang mengandung arti 

meskipun agama itu kelihatannya berbeda bentuk atau sifatnya namun 

pada hakikatnya satu juga, yang kemudian menjadi motto lambang 

negara kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini menerminkan 

keluhuran budaya bangsa Indonesia pada saat itu yang dipersepsikan 

dari adanya toleransi kehidupan umat beragama antara pemeluk 

Agama Budha dan Agama Hindu. 

 
Pancasila adalah suatu philosofische gronslag, suatu weltanschauung 

yang diusulkan oleh Bung Karno di depan sidang BPUPKI 1 Juni 

1945 sebagai dasar bagi Negara Indonesia yang kemudian merdeka. 

Bung Karno pada 1 Juni 1945 mengemukakan, “akhirnya marilah kita 

selalu berpegang teguh pada tiga pokok pikiran dari pancasila, yaitu 

(1) pancasila sebagai pemerasan jiwa kesatuan Indonesia, (2) 

pancasila sebagai manifestasi persatuan bangsa dan wilayah 

Indonesia, serta (3) pancasila sebagai welthanschauung bangsa 

Indonesia dalam penghidupan nasional dan internasional” 

 
Tiga pengertian tersebut mengkualifikasikan, Pancasila sebagai 

falsafah dan ideologi yang menunjukkan jati diri atau citra visioner 

Bangsa Inonesia. Komitmen jati diri itu lebih ditunjukkan oleh 

pengertian pertama, tendensi ideologi pada pengertian kedua, dan 
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pandangan visioner pada pengertian ketiga. Keseluruhannya dalam 

tema aktual mengkristal ke dalam wawasan kebangsaan yang memberi 

nuansa persatuan pada sisi internal dan memberi nuansa kesatuan pada 

sisi eksternal. Kapasitas internal dan eksternal pancasila akan 

senantiasa aktual untuk diperbincangkan. Relevansinya bukan saja 

berdasarkan data sejarah bahwa munculnya pancasila memang lebih 

didorong oleh persatuan dan kesatuan bangsa, melainkan juga oleh 

kenyataan kekinian bahwa proses pembangsaan itu selalu dihadapkan 

pada tantangan baru. Kebangsaan dan pembangsaan pada akhirnya 

adalah dua sisi dari dari satu kepentingan serupa. 

  
Ada beberapa tokoh yang mengemukakan pengertian atau makna dari 

pancasila. Yang pertama dikemukakan oleh Kartohadiprodo (dalam 

Sutrisno 2006: 67) “pancasila adalah filsafat bangsa yang 

sesungguhnya berhimpit dengan jiwa bangsa”. Hal ini dapat diartikan 

bahwa pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara 

berpikir bangsa, yang dalam usaha keilmuan dapat terbangun dalam 

sistem filsafat yang kredibel. Bahan materianya adalah berbagai butir 

dan ajaran kebijaksanaan dalam budaya etnik maupun agama. 

 
Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pancsila sudah ada sejak lama sebelum lahirnya Negara 

Indonesia, yaitu sejak zaman kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya 

dan Majapahit. Pancasila sejak lama dijadikan acuan hidup bagi 

masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan nusantara pada waktu 
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itu. Sehingga dapat diartiakan bahwa pancasila merupakan kumpulan 

dari sila-sila(5 dasar) yang dijadikan acuan dan tuntunan hidup 

Bangsa Indonesia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang 

salah dan dapat mencapai kehidupan yang aman, tenteram, dan 

sejatera.  

 
B. Pancasila Sebagai Dasar Negara 

Pancasila dalam pengertian ini sering disebut sebagai Dasar Falsafah 

Negara, Philosofische Gronsdlag Dari Negara, dan Ideologi Negara. 

Pancasila sebagai dasar negara RI berarti pancasila itu dijadikan dasar 

dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam 

pengertian ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma 

untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain pancasila 

merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. 

 
Sebagai dasar negara pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang 

meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan 

suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum 

negara, da menguasai hukum dasar baik yang tertulis maupun yang 

tidak tertulis. 

Kedudukan pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai 

berikut: 

1. Pancasila senagai dasar negara merupakan sumber dari segala 

sumber hukum (sumber tertib hukum Indonesia) 
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2. Meliputi suasana kebatinan (geistlichenhintergrund) dari 

undang-undang dasar 

3. Mewujudkan cita-cita hukum dasar negara (tertulis dan tidak 

tertulis) 

4. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang 

dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan 

penyelenggara negara lainnya untuk memegang teguh cita-cita 

moral rakyat yang luhur 

5. Merupakan sumber semangat bagi Undag-undang Dasar 1945, 

penyelenggara negara, dan para tokoh partai politik. Hal ini 

dikarenakan semangat merupakan sesuatu yang sangat penting 

bagi penyelenggara negara, karena masyarakat dan negara 

Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan 

perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. (Kaelan, 

2004: 110-111).  

 
Rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia 

tercantum dalam pembukaan UUD 45 pada alinea keempat yang 

memuat kalimat: 

“....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam 
suatu Undan-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk 
dalam suatu susunan Negara Republik Indoseia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, 
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia dan 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  
permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 
keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”. 
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Selanjutnya pancasila sebagaimana yang termuat dalam pembukaan 

UUD 1945 tersebut dituangkan dalam wujud berbagai aturan 

dasar/pokok seperti yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 

dalam bentuk pasal-pasalnya, yang kemudian dijabarkan lagi ke dalam 

berbagai ketetapan majelis permusyawaratan rakyat serta peraturan 

perundang-undangan lainnya, yaitu sekedar mengenai bagian yang 

tertulis, sedangkan yang tidak tertulis terpelihara dalam konvensi atau 

kebiasaan ketatanegaraan. Dalam kaitanya dengan fungsi pancasila 

yang demikian itu, maka pelaksanaan pancasila mempunyai sifat yang 

mengikat dan keharusan atau bersifat imperatif, artinya sebagai 

norma-norma hukum yang tidak boleh dikesampingkan maupun 

dilanggar. Sedangkan pelanggaran atasnya dapat berakibat hukum, 

yaitu dikenakannya suatu sanksi. Misalnya, bagi orang yang 

mealakukan tindak pidana pencurian, pembunuhan, dll, maka dapat 

dikenakan hukuman fisik/penjara sesuai dengan berat ringannya 

kejahatan yang dilakukan. 

 
C. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka 

Sebagai sebuah ideologi tentu pancasila tidak dapat dipisahkan dari 

masyarakat yang menganutnya. Dalam hal ini Pancasila juga berarti 

tidak dapat menutup diri dari perkembangan zaman. Pancasila sebagai 

ideologi kebangsaan kini dinyatakan sebagai ideologi terbuka, artinya 

dapat disesuaikan dengan keadaan namun tidak merubah makna dan 

isi dari Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi bersendikan 
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nilai-nilai filsafat dalam artian sistem kognitif, sedangkan di lain pihak 

bersendikan weltanschauung yaitu pancasila dalam artian normatif.  

 
Menurut para pemikir Indonesia, seperti misalnya Notonogoro dan 

Drijakara, pancasila pada akhirnya akan berjangkar pada kodrat 

manusia. Baik dari analisi Notonagoro maupun Drijakara, 

menunjukkan bahwa hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan sifatnya 

terbuka. Pancasila merupakan suatu sistem yang tidak hanya cocok 

dengan bangsa Indonesia, melainkan bersifat universal terkait dengan 

asas kemanusiaan pada umumnya. 

 
Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mudah disusupi oleh nilai ideologi 

lain yang boleh jadi bertentangan dengan nilai dan jatidiri bangsa 

Indonesia. Segenap komponen bangsa Indonesia pun didorong untuk 

terus mengembangkan secara kreatif dan dinamis untuk menjawab 

kebutuhan dan tantangan zaman. Karena itu, segenap komponen 

bangsa harus mempertajam kesadaran tentang nilai dasar Pancasila 

itu. Nilai-nilai dasar Pancasila itu bersifat abadi, dan universal. 

 
Nilai-nilai dasar pancasila sebagai ideologi terbuka itu akan tetap 

terjaga, namun nilai dasar Pancasila harus dijabarkan secara nyata. 

Penjabaran dari nilai-nilai tersebut harus kita kembangkan dengan 

lebih kreatif, cerdas, dan dinamis. Pendekatan yang digunakan juga 

harus relevan dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan 

masyarakat di Indonesia. Namun, kita harus jujur bahwa saat ini kita 
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menghadapi banyak kecenderungan ideologi yang terus berkembang. 

Bahkan, ideologi itu terus dipaksakan kepada masyarakat. 

 
“Gagasan mengenai pancasila sebagai ideologi terbuka mulai 

berkembang sejak tahun 1985. Tetapi semangatnya sudah tumbuh 

sejak Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar Negara” (Chotib, dkk. 

2006: 38). Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pedoman dan acuan 

kita dalam menjalankan aktivitas di segala bidang, sehingga 

sifatnya harus terbuka, luwes/fleksibel dan tidak tertutup, karena 

apabila sifatnya tertutup dan kaku, akan membuatnya ketinggalan 

zaman. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Alfian, Pancasila 

telah memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka. Hal ini dibuktikan 

dari adanya sifat-sifat yang melekat pada Pancasila maupun 

kekuatan yang terkandung di dalamnya, yaitu pemenuhan 

persyaratan kualitas tiga dimensi. 

 
Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah 

Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan 

perkembagan jaman tanpa pengubahan nilai dasarnya. Ini bukan 

berarti bahwa nilai dasar Pancasila dapat diubah dengan nilai dasar 

yang lain, yang sama artinya dengan meniadakan Pancasila atau 

meniadakan identitas/jati diri bangsa Indonesia (AL Marsudi, 2000: 

62). Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa 

nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dikembangkan sesuai dengan 

dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan 
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zaman secara kreatif dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan 

perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. 

 
Moerdiono dalam Baharudin Nursyah (silabusrppsma.blogspot.com) 

menyebutkan beberapa faktor yang mendorong pemikiran Pancasila 

sebagai ideologi terbuka, sebagai berikut : 

1. Dalam proses pembangunan nasional berencana, dinamika 

masyarakat kita berkembang amat cepat. Dengan demikian 

tidak semua persoalan kehidupan dapat ditemukan jawabannya 

secara ideologis dalam pemikiran ideologi-ideologi 

sebelumnya 

2. Kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti 

marxismeleninisme/komunisme. Dewasa ini kubu komunisme 

dihadapkan pada pilihan yang amat berat, menjadi suatu 

ideologi terbuka atau tetap mempertahankan ideologi lainnya. 

3. Pengalaman sejarah politik kita sendiri dengan pengaruh 

komunisme sangat penting. Karena pengaruh ideologi 

komunisme yang pada dasarnya bersifat tertutup, Pancasila 

pernah merosot menjadi semacam dogma yang kaku. Pancasila 

tidak lagi tampil sebagai acuan bersama, tetapi sebagai senjata 

konseptual untuk menyerang lawan-lawan politik. 

Kebijaksanaan pemerintah disaat itu menjadi absolute. 

Konsekuensinya adalah perbedaan-perbedaan menjadi alasan 

untuk secara langsung dicap sebagai anti pancasila. 
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4. Tekad kita untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya 

asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Sebagai catatan, istilah Pancasila sebagai satu-

satunya asas telah dicabut berdasarkan ketetapan MPR tahun 

1999, namun pencabutan ini kita artikan sebagai pengembalian 

fungsi utama Pancasila sebagai dasar Negara. Dalam 

kedudukannya sebagai dasar Negara, Pancasila harus dijadikan 

jiwa (volkgeits) bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara terutama dalam pengembangan Pancasila 

sebagai Ideologi terbuka. Di samping itu, ada faktor lain, yaitu 

adanya tekad bangsa Indonesia untuk menjadikan Pancasila 

sebagai alternative ideologi dunia. 

D. Pancasila Sebagai Filsafat  

1. Pengertian Filasat 

Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia : 

philo/philos/philen yang artinya cinta/pencinta/mencintai. Jadi filsafat 

adalah cinta akan kebijakan atau hakekat kebenaran. Berfilsafat 

artinya berfikir sedalam-dalamnya (merenung) terhadap suatu 

metodik, sistematis, menyeluruh, dan universal untuk mencari hakikat 

sesuatu.  

Pengertian Filsafat menurut D. Runes dalam Ratni 

(ratni_itp.staff.ipb.ac.id) “adalah Ilmu yang paling umum yang 

mengandung usaha untuk mencari kebijakan dan cinta akan 



54 
 

 
 

kebijakan”. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti 

produk, filsafat sebagai pandangan hidup dan filsafat dalam arti 

praktis. Hal ini berarti bahwa Pancasila mempunyai fungsi dan 

peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan 

perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan 

berbangsa, bernegara bagi warga Negara Indonesia dimanapun berada. 

2. Sistem Filsafat 

Yang mendasari tokoh filsafat dalam melahirkan perbedaan-perbedaan 

mendasar antar ajaran filsafat adalah perbedaan latar belakang tata 

nilai dan alam kehidupan, cita-cita dan keyakinan. Perbedaan aliran 

bukan ditentukan oleh tempat dan waktu lahirnya filsafat, melainkan 

oleh watak isi dan nilai ajarannya. Suatu ajaran filsafat yang bulat 

mengajarkan tentang sumber dan hakikat realitas, filsafat hidup, dan 

tata nilai (etika), termasuk teori terjadinya pengetahuan manusia dan 

logika.  

3. Aliran-aliran Filsafat 

a. Aliran Materialisme 

Mengajarkan bahwa hakekat realistas kesemestaan termasuk makhluk 

hidup dan manusia ialah materi. Semua realitas itu ditentukan oleh 

materi (misal benda ekonomi, makanan) dan terikat pada hukum alam 

yaitu sebab akibat (hukum kausalitas) yang bersifat obyektif.  

b. Aliran Idealisme 
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Mengajarkan bahwa ide atau spirit manusia yang menentukan hidup 

dan pengertian manusia, karena manusia mempunya akal budi, 

kesedaran rohani.  

c. Aliran Realisme 

Mengajarkan bahwa kehidupan yang tampak seperti tumbuh-tumbuhan, 

hewan dan manusia, hidup berkembang biak, kemudia tua, akhirnya 

mati. Aliran ini bertentangan dengan aliran materialisme dan idealisme.  

Nilai-Nilai Pancasila Berwujud dan Bersifat Filosofis. Hakikat dan 

pokok-pokok yang terkandung dalam pancasila adalah :  

a. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti bahwa nilai-

ilai yang terkandung dalam pancasila itu dijadikan tuntutan dan 

pegangan dalam mengatur sikap dan tingkat laku manusia 

indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan, masyarakat dan 

alam semester 

b. Pancasila sebagai dasar negara, berarti bahwa nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila itu dijadikan dasar dan pedoman 

dalam mengatur tata kehidupan bernegara seperti diatur dalam 

UUD 1945. 

c. Filsafat pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan 

UUD 1945 

d. Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 

merupakan suatu kebulatan yang utuh. 
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e. kesatuan tafsir sila-sila pancasila harus bersumber dan 

berdasrkan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 

Oleh karena itu secara filosofis, dalam kehidupan Bangsa Indonesia 

diakui bahwa nilai Pancasila adalah pandangan hidup. Pancasila 

dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku, dan berbuat dalam segala 

bdang kehidupan, meliputi bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan 

pertahanan dan keamanan.  

4. Pengertian Pancasila Secara Filsafati 

Filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai refleksi kritis dan rasional 

tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa 

dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian secara 

mendasar dan menyeluruh. Filsafat Pancasila adalah usaha manusia 

melalui akal dan pengalamannya secara kritis, mendasar, integral, dan 

radikal untuk mencari dan menemukan hakikat kebenaran atau 

kenyataan, baik mengenai dirinya sendiri, maupun mengenai sesuatu 

yang dihadapinya, dengan menempuh proses deskripsi, komunikasi, 

sintesis dan evaluasi melalui proses : 

a. Filsafat Pancasila adalah filsafat yang mempunyai objek Pancasila, 

yaitu pancasila yang benar dan sah yang tercantum di dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

b. Ideologi Pancasila yang merupakan kelanjutan (derivasi) filsafat 

Pancasila adalah pandangan atau tinjauan manusia Indonesia 

tentang tingkah laku hidup bermasyarakat, berbangsa dan 
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bernegara dalam usaha mencapai cita-cita yang terkandung dalam 

Pancasila (Widjaja, 2004: 42) 

Pembahasan filsafat dapat dilakukan secara Deduktif yaitu dengan 

mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunya secara 

sistematis menjadi keuutuhan pandangan yang komprehensif. 

Sedangkan secara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial 

budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang 

hakiki dari gejala-gejala itu.  

Alasan yang prinsipil Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup 

Bangsa Indonesia adalah :  

a. Pancasila mengakui adanya kekuatan gaib yang di luar manusia 
menjadi pencipta, pengatur serta penguasa alam semesta 

b. Mengatur keseimbangan dalam hubungan dan keserasian-
keserasian dimana untuk menciptakannya perlu pengendalian 
diri 

c. Dalam mengatur hubungan, peranan dan kedudukan bangsa 
sangat penting. 

d. Kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan serta 
musyarawah untuk mufakat dijadikan sendi kehidupan 

e. Kesejahteraan menjadi tujuan hidp bersama 

 
E. Nilai - Nilai Pancasila 

Suatu dasar negara akan kuat, apabila dasar tersebut berakar pada diri 

bangsa yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai dasar negara 

yang bukan jiplakan dari luar, akan tetapi asli Indonesia. Dengan kata 

lain unsur-unsur Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak 

dahulu. Unsur-unsur Pancasila terdapat didalam berbagai agama dan 

kepercayaan, bahasa, adat istiadat, dan kebudayaan. Oleh karena di 
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dalam agama, kepercayaan, adat istiadat dan kebudayaan tersebut 

berkembang nilai-nilai antara lain nilai moral, maka Pancasila pun 

mengandung nilai moral dalam dirinya, nilai-nilai Pancasila 

diungkapkan dalam 2 (dua) nilai, yaitu antara lain : 

1. Kedudukan Nilai, Norma, dan Moral Dalam Masyarakat 

a. Kedudukan Nilai dalam masyarakat 

Kehidupan manusia dalam masyarakat, baik sebagai pribadi 

maupun sebagai masyarakat, senantiasa berhubungan dengan 

nilai-nilai, norma dan moral. Kehidupan masyarakat dimana 

pun tumbuh dan berkembang dalam ruang lingkup interaksi 

nilai tersebut yang memberi motivasi dan arah sekaligus 

anggota masyarakat untuk berperilaku. Dengan kata lain, nilai 

adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, dan memperkaya 

batin yang menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. 

Nilai merupakan salah satu wujud kebudayaan, disamping 

sistem sosial dan karya. Cita-cita, gagasan, konsep, ide tentang 

suatu hal adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Oleh 

karena nilai dapat dihayati dalam kontek kebudayaannya 

sebagai wujud kebudayaan yang abstrak. 

 
Dalam menghadapi alam sekitarnya, manusia didorong untuk membuat 

hubungan yang bermakna melalui budinya, yang menilai benda-benda 

serta kejadian yang beraneka ragam, dipilihnya apa yang menjadi tujuan 

dan isi dari kelakuan kebudayannya. Melalui proses memilih, manusia 

sebagai individu atau anggota masyarakat menentukan sikap hidupnya, 
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dilihat proses kehidupannya manusia berusaha agar lingkungan 

hidupnya dapat dikuasai dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 

jasmani dan rohaninya. Untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat 

dalam kehidupan masyarakat ada 6 macam nilai : 

1. Nilai teori adalah untuk mengetahui identitas benda dan kejadian yang 

terdapat disekitarnya. 

2. Nilai ekonomi adalah Pemanfaatan benda-benda atau kejadian yang 

mengikuti nalar efisiensi dan menuju kepada kegunaannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

3. Nilai estetik adalah mempelajari sesuatu yang indah 

4. Nilai sosial adalah berorientasi pada hubungan antara manusia dengan 

yang lainnya dan menekan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur. 

5. Nilai politik adalah berpusat pada kekuasaan serta berpengaruh dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

6. Nilai religi adalah manusia menilai alam sekitarnya sebagai wujud 

rahasia kehidupan dan alam semesta. 

Dalam pelaksanaannya nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam wujud norma, 

ukuran, kreteria sehingga merupakan suatu keharusan, anjuran atau larangan, 

tidak dikehendaki atau tercela. Oleh karena itu suatu nilai sangat berperan 

sebagai dasar pedoman yang menentukan suatu kehidupan manusia. Nilai 

berada dalam hatinurani, kata hati dan pikiran sebagai suatu keyakinan, 

kepercayaan yang bersumber dari berbagai sistem nilai. 

 
b. Kedudukan Norma dalam masyarakat 
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Manusia cenderung untuk memelihara hubungan dengan penciptanya, 

masyarakat dan alam sekitarnya dengan selaras. Berbagai adaptasi dilakukan 

oleh manusia agar mampu mempertahankan eksistensinya. Sikap demikian 

akan menyadarkan perlunya pengendalian diri, baik terhadap manusia 

sesamanya, lingkungan alam, dan kepada penciptanya yaitu Tuhan. Kesadaran 

tentang hubungan yang ideal dengan demikian menumbuhkan kepatuhan 

terhadap aturan-aturan, kaidah atau norma. Norma adalah petunjuk tingkah 

laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi 

tertentu. 

 
Norma sesungguhnya perwujudan martabat manusia sebagai mahkluk budaya, 

sosial, moral, dan religi. Suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki 

oleh tata nilai yang harus dipatuhi. Oleh karena norma dalam perwujudannya 

dapat berupa norma agama, norma filsafat, kesusilaan, hukum, dan norma 

sosial. 

 
c. Kedudukan Moral Dalam Masyarakat 
 
Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut peri 

laku manusia. Seseorang yang taat dan patuh pada aturan-aturan, kaidah dan 

norma yang berlaku dalam masyarakatnya dia sudah dianggap sesuai dan 

bertindak benar secara moral. Bila sebaliknya, seseorang itu telah dianggap 

tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa aturan, prinsip-

prinsip, yang benar, yang baik, yang terpuji dan mulia. Moral dapat berupa 

kesetiaan, kepatuhan terhdap nilai dan norma yang mengikat kehidupan 

masyarakat, negara, dan bangsa. Sebagaimana nilai dan norma, moralpun 
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dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, moral filsafat, etika, 

hukum, ilmu dan sebagainya. Nilai, norma, dan moral secara bersama 

mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Pancasila secara 

filsafat mengandung nilai-nilai yang bersifat fundamental, universal, mutlak 

dan abadi dari Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam inti kesamaan 

ajaran-ajaran agama dalam kitab sucinya, artinya di dalam nilai-nilai tersebut 

mengandung nilai moral, maka Pancasila pun mengandung nilai moral dalam 

dirinya. 

 
2. Nilai-Nilai Pancasila dalam Sosial Budaya Bangsa Indonesia 

a. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa 

Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa bukanlah suatu kepercayaan yang 

tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui penalaran, melainkan suatu 

kepercayaan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai mahkluk Tuhan. 

Keyakinan yang demikian maka negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa, dan negara memberi jaminan sesuai dengan keyakinannya, 

dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. 

Bagi kita di Indonesia tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti 

ketuhanan yang Maha Esa, serta anti kehidupan beragama. Sebagai sila 

pertama menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan, yang menjiwai dan 

mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan 

beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk negara RI 

yang berdaulat penuh, bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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Hakekat pengertian nilai-nilai diatas sesuai dengan Pernyataan dalam 

Pembukaan UUD 1945 yaitu keyakinan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha 

Esa. Dalam sila pertama ini tercakup nilai religi yang mengatur hubungan 

negara dan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, serta nilai yang 

menyangkut hak asasi yang paling asasi. 

 
b. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

Dalam sila ini merupakan norma untuk menilai apa pun yang menyangkut 

kepentingan manusia sebagai mahkluk Tuhan yang mulai dengan kesadaran 

martabat dan derajatnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah 

kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi 

nurani dalam hubungannya dengan norma-norma kebudayaan. 

Nilai-nilai dalam sila ini adalah merupakan refleksi dari martabat serta harkat 

manusia yang memiliki potensi kultural. Potensi tersebut sebagai hal yang 

bersifat universal atau keseluruhan dan dipunyai oleh semua bangsa tanpa 

kecuali. Menurut sila ini setiap manusia Indonesia adalah bagian dari warga 

dunia, yang menyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabatnya 

sebagai hamba Tuhan. Dalam sila kedua ini menyangkut nilai-nilai hak dan 

kewajiban asasi manusia Indonesia. 

 
Setiap Warganegara dijamin hak dan kebebasannya yang mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhan, dengan orang seorang, atau masyarakatnya, dan alam 

lingkungannya. Di dalamnya mengandung nilai cinta kasih yang harus 

dikembangkan nilai etis yang menhargai keberanian untuk membela 

kebenaran, santun dan menghormati harkat kemanusiaan. 
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c. Nilai Persatuan Indonesia 

Sila ketiga ini meliputi makna persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, 

ekonomi, politik, sosial budaya, dan keamanan. Nilai persatuan ini 

dikembangkan dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia, yang senasib dan 

didorong untuk mencapi kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah 

negara yang merdeka dan berdaulat. Dan bertujuan untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan 

perdamaian dunia yang abadi. 

 
Perwujudan ini adalah manifestasi paham kebangsaan yang memberi tempat 

bagi keragaman budaya atau etnis. Paham ini yang terdapat dalam sila ini 

merupakan wujud asas kebersamaan, solidaritas, serta rasa bangga dan 

kecintaan kepada bangsa dan kebudayaannya. 

Sila ini mengandung nilai-nilai kerohanian dan nilai etis yang mencakup 

kedudukan dan martabat manusia Indonesia untuk menghargai keseimbangan 

antara kepentingan pribadi dan masyarakat. Nilai yang menjunjung tinggi 

tradisi kejuangan dan kerelaan untuk berkorban dan membela kehormatan 

bangsa dan negara. 

d. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyaratan/perwakilan. 

Negara Indonesia menganut asas demokrasi yang bersumber kepada nilai-nilai 

kehidupan yang berakar dalam budaya Bangsa Indonesia. Perwujudan 

demokrasi itu dipersepsi sebagai paham kedaulatan rakyat, yang bersumber 

nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Penghargaan yang 

tinggi terhadap nilai musyawarah mencerminkan sikap pandangan hidup 
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bahwa kemauan rakyat mencerminkan nilai kebenaran dan keabsahan yang 

tinggi. 

 
Sila ini mengandung nilai yang mengutamakan kepentingan negara dan 

masyarakat yang harus didahulukan. Sila ini menghargai sikap etis berupa 

tanggung jawab yang harus ditunaikan, sebagai amanat seluruh rakyat. 

Tanggung jawab itu bukan hanya ditujukan kepada manusia, tetapi kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini pun mengandung pengakuan atas nilai 

kebenaran dan keadilan dalam menegakan kehidupan yang bebas, adil dan 

sejahtera. 

 
e. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini meliputi nilai keselarasan, 

keseimbangan, dan keserasian yang menyangkut hak dan kewajiban yang 

dimiliki oleh rakyat Indonesia, tanpa membedakan asal suku, agama yang 

dianut, keyakinan politik, serta tingkat ekonominya. Didalam sila inipun 

terkandung nilai kedermawanan kepada sesama, memberi tempat kepada sikap 

hidup hemat, sederhana, dan kerja keras. 

 
Sila kelima ini juga mengembangkan nilai untuk menghargai karya, dan 

norma yang menolak adanya kesewenang-wenangan, serta pemerasan kepada 

sesama. Juga mengandung nilai vital yaitu keniscayaan secarabersama 

mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, dalam makna 

untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai yang 

tercakup dalam sila ini memberi jaminan untuk mencapai taraf kehidupan 
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yang layak dan terhormat sesuai dengan kodratnya, dan menempatkan nilai 

demokrasi dalam bidang ekonomi dan sosial 

 
F. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia.  

Menurut Von Savigny bahwa setiap bangsa punya jiwanya masing-masing 

yang disebut Volkgeist, artinya Jiwa Rakyat atau Jiwa Bangsa. Pancasila 

sebagai jiwa Bangsa Indonesia lahir bersamaan dengan adanya Bangsa 

Indonesia sendiri yaitu sejak jaman dahulu kala. Menurut Prof. Mr. A.G. 

Pringgodigdo bahwa Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya Bangsa 

Indonesia. karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa 

Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri 

khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. 

Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain 

bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan 

tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah 

yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. 

 
G. Pancasila Sebagai Kepribdian Bangsa 

Pancasila  lahir bersama dengan lahirnya Bangsa Indonesia dan merupakan ciri 

khas Bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga 

dapat membedakannya dengan bangsa lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam 

pancasila dapat dijadikan dasar dalam motivasi dalam sikap, tingkah laku dan 

perbuatan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk mencapai 

tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 



66 
 

 
 

kehidupan berbangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.  

 
Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan 

Negara agar dapat berdiri dengan kokoh. Selain itu, pancasila sabagai identitas 

diri bangsa akan terus melekat pada di jiwa bangsa Indonesia. Pancasila bukan 

hanya di gali dari masa lampau atau di jadikan kepribadian bangsa waktu itu, 

tetatapi juga diidealkan sebagai kepribadian bangsa sepanjang masa. 

 
H. Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa 

Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah 

diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam 

Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang 

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) 

dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam 

Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan 

Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 

sampai dengan Tahun 2002. Selain itu Pancasila sebagai dasar negara 

merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian 

sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia. 

 
I. Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum 

Artinya segala peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  

harus bersumberkan Pancasila atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 
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Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, 

kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, 

yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya 

dikongkritisasikan atau dijabarkan dari UUD1945, serta hukum positif lainnya. 

 
J. Pancasila Sebagai Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia 

Tujuan Bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini hendak diwujudkan oleh bangsa 

Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan 

spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI yang merdeka, 

bersatu,berdaulatan rakyat dalam suasana peri-kehidupan bangsa yang aman, 

tenteram, tertib dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang 

merdeka, bersahabat dan tentram. Seperti yang tercantum di dalam pembukaan 

UUD 1945 : 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 
Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial….”  
 

pada kutipan alenia dapat disimpulkan bahwa tujuan dan cita-cita bangsa 

Indonesia adalah. 

1. Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia. Melindungi segenap bangsa artinya adalah pemerintah 

berupaya untuk melindungi seluruh bangsanya, dari segi internal maupun 

eksternal.  
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2. Tujuan nasional bangsa yang kedua adalah memajukan kesejateraan 

umum/bersama. Negara Indonesia menginginkan situasi dan kondisi 

rakyat yang bahagia, makmur, adil, dan sentosa.   

3. Tujuan Indonesia menurut UUD 1945 yang ketiga adalah untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebuah bangsa akan maju bila didukung 

oleh rakyatnya yang memiliki pengetahuan luas, pintar, dan intelek.  

4. Tujuan nasional Indonesia yang terakhir adalah ikut berperan aktif dan 

ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial. 

 
7. Tinjauan Tentang Konsep Organisasi 
a. Definisi Organisasi 

Ditinjau dari segi etimologis, Organisasi berasal dari bahasa Yunani, organon 

atau dalam bahasa Latin, disebut organum yang artinya “alat, bagian, atau 

anggota badan”. Selanjutnya seiring berjalannya waktu, terjadilah 

perkembangan dalam pengertiannya. Dengan kata lain, semakin banyak orang 

yang mengartikannya maka semakin banyak definisi dan semakin luas pula 

kata itu diartikan. Akan tetapi dari sekian banyak definisi organisasi, dapat 

diambil kesimpulan bahwa organisasi bisa dikatakan sekumpulan, individu, 

kelompok yang mempunyai tujuan, visi & misi tertentu untuk menampung/ 

menyalurkan pikiran atau pendapat yang tidak sama (berbeda). 

Ada beberapa tokoh yang memberikan pendapatnya tentang pengertian 

organisasi. Menurut Stoner dalam Budi Saputro 

(http://saputro64.blogspot.com) “Organisasi adalah suatu pola hubungan-

hubungan yang mana melalui orang-orang di bawah pengarahan manajer untuk 
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mengejar tujuan bersama”. Pengertian Organisasi menurut James  D. Mooney 

dalam Budi Saputro (http://saputro64.blogspot.com) “adalah bentuk setiap 

perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama”. Sedangkan menurut 

Cyrill Soffer dalam Budi Saputro (http://saputro64.blogspot.com) “organisasi 

adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu 

dalam suatu sistem kerja dan pembagian kerja dimana pekerjaan itu diperinci 

menjadi tugas-tugas dan dibagikan diantara pemegang peranan kemudian 

digabung dalam beberapa bentuk hasil”. Selain itu, Menurut Chester I. Bernard 

dalam Budi Saputro (http://saputro64.blogspot.com)  “Organisasi merupakan 

suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. 

Organisasi adalah suatu wadah atau pun tempat dimana orang-orang dapat 

bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan”. Tanpa 

adanya organisasi kita akan menjadi kesulitan untuk melaksanakan suatu kerja 

sama, karena setiap orang tidak akan mengetahui bagaimana cara bekerja sama 

dalam sebuah organisasi tersebut. 

Kast & Rosenzweig dalam Budi Saputro (http://saputro64.blogspot.com) juga 

mendefinisikan organisasi kedalam beberapa poin, yaitu suatu subsistem dari 

lingkungan yang lebih luas, diantaranya:  

1. Terdiri dari orang-orang yang berorientasi kepada tujuan 
2. Suatu subsistem teknik yaitu orang2 yang menggunakan pengetahuan, 

teknik, peralatan dan fasilitas 
3. Suatu subsistem struktural yaitu orang-orang yang bekerja bersama 

dalam berbagai kegiatan yang terpadu 
4. Suatu sistem psikososial yaitu orang-orang yang terlibat dalam 

hubungan sosial 
5. Suatu subsistem manajerial yang merencanakan dan mengendalikan 

semua usaha 
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Berdasarkan uraian tentang pengertian organisasi di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa organsisasi merupakan suatu kumpulan manusia yang 

memiliki tujuan bersama dan untuk mencapai tujuan tersebut maka orang-

orang yang terdapat di dalam organisasi ini diberikan tugas masing-masing, 

sehingga segala bentuk pekerjaan akan mudah diselesaikan. Artinya, di dalam 

sebuah organisasi itu ada pembagian tugas yang terperinci, setiap anggotanya 

bekerja sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing sehingga segala 

bentuk pekerjaan akan mudah diselesaikan dan akan mendapat hasil yang 

maksimal. 

2.1.6  Tinjauan Tentang Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 

A. Pengenalan Tentang HTI 

Hizbut Tahrir atau Hizb ut-Tahrir dalam bahasa Inggris disebut Party of 

Liberation dan dalam bahasa Indonesia disebut Partai Pembebasan yang pada 

awalnya bernama Partai Pembebasan Islam (hizb al-tahrir al-islami). Hizbut 

Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan 

yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk 

mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah 

ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-

Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. 

 
Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, 

termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Juga ke Turki, 

Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropah lainnya 

hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, 

Malaysia, Indonesia, dan Australia. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada 
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tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh 

Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke 

masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, 

perusahaan, dan perumahan. 

 
Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik 

merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak 

di tengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan 

Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk 

mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan 

Allah dalam realitas kehidupan. Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, 

bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti 

lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan 

(akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial 

kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia 

kelangsungan kelompoknya. 

 
B. Latar Belakang Berdirinya HTI 

Hizbut Tahrir didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah Swt : 

“(Dan) hendaklah ada di antara kalian segolongan umat (jamaah) yang 

menyeru kepada kebaikan (mengajak memilih kebaikan, yaitu memeluk 

Islam), memerintahkan kepada yang ma’ruf dan melarang dari yang munkar. 

Merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104) 

 
Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari 

kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem 
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perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka 

dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir 

bermaksud juga membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka 

bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah Swt dapat diberlakukan 

kembali. 

 
C. Tujuan HTI 

Hizbut Tahrir bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban 

dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum 

muslimin kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat 

Islam. Di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-

hukum syara’. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan 

haram, di bawah naungan Daulah Islamiyah, yaitu Daulah Khilafah, yang 

dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan dibai’at oleh kaum 

muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan 

berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, serta mengemban risalah 

Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Di samping itu 

Hizbut Tahrir bertujuan membangkitkan kembali umat Islam dengan 

kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang. Hizbut Tahrir 

berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan 

keemasannya seperti dulu, di mana umat akan mengambil alih kendali negara-

negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Dan negara Khilafah akan kembali 

menjadi negara nomor satu di dunia sebagaimana yang terjadi pada masa 

silam, yakni memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam.Hizbut 

Tahrir bertujuan pula untuk menyampaikan hidayah (petunjuk syari’at) bagi 
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umat manusia, memimpin umat Islam untuk menentang kekufuran beserta 

segala ide dan peraturan kufur, sehingga Islam dapat menyelimuti bumi. 

 
D. Kegiatan HTI 

Kegiatan Hizbut Tahrir adalah mengemban dakwah Islam untuk mengubah 

kondisi masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islam. Hal ini dilakukan 

dengan mengubah ide-ide rusak yang ada menjadi ide-ide Islam, sehingga ide-

ide ini menjadi opini umum di tengah masyarakat serta menjadi persepsi bagi 

mereka. Selanjutnya persepsi ini akan mendorong mereka untuk 

merealisasikan dan menerapkannya sesuai dengan tuntutan Islam. Juga dengan 

mengubah perasaan yang dimiliki anggota masyarakat menjadi perasaan 

Islam—yakni ridla terhadap apa yang diridlai Allah, marah dan benci terhadap 

apa yang dimurkai dan dibenci oleh Allah serta mengubah hubungan/interaksi 

yang ada dalam masyarakat menjadi hubungan/interaksi yang Islami, yang 

berjalan sesuai dengan hukum-hukum dan pemecahan-pemecahan Islam. 

 
Hizbut Tahrir telah muncul dan berkembang, kemudian menyebarluaskan 

aktivfitas dakwahnya di negeri-negeri Arab, maupun sebagian besar negeri-

negeri Islam lainnya. Seluruh kegiatan yang dilakukan Hizbut Tahrir bersifat 

politik. Maksudnya adalah bahwa Hizbut Tahrir memperhatikan urusan-

urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum serta pemecahannya secara 

syar’i. Karena yang dimaksud politik adalah mengurus dan memelihara 

urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum Islam dan 

pemecahan-pemecahannya. 
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Kegiatan-kegiatan yang bersifat politik ini tampak jelas dalam aktifitasnya 

dalam mendidik dan membina umat dengan tsaqafah Islam, meleburnya 

dengan Islam, membebaskannya dari aqidah-aqidah yang rusak, pemikiran-

pemikiran yang salah, serta persepsi-persepsi yang keliru, sekaligus 

membebaskannya dari pengaruh ide-ide dan pandangan-pandangan kufur. 

Kegiatan politik ini tampak juga dalam aspek pertarungan pemikiran (ash 

shiro’ul fikri) dan dalam perjuangan politiknya (al kifahus siyasi). Pertarungan 

pemikiran terlihat dalam penentangannya terhadap ide-ide dan aturan-aturan 

kufur. Hal itu tampak pula dalam penentangannya terhadap ide-ide yang salah, 

aqidah-aqidah yang rusak, atau persepsi-persepsi yang keliru, dengan cara 

menjelaskan kerusakannya, menampakkan kekeliruannya, dan menjelaskan 

ketentuan hukum Islam dalam masalah tersebut. 

 
Adapun perjuangan politiknya, terlihat dari penentangannya terhadap kaum 

kafir imperialis untuk memerdekakan umat dari belenggu dominasinya, 

membebaskan umat dari cengkeraman pengaruhnya, serta mencabut akar-

akarnya yang berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun 

militer dari seluruh negeri-negeri Islam. 

 
Perjuangan politik ini juga tampak jelas dalam kegiatannya menentang para 

penguasa, mengungkap pengkhianatan dan persekongkolan mereka terhadap 

umat, melancarkan kritik, kontrol, dan koreksi terhadap mereka serta berusaha 

menggantinya tatkala mereka mengabaikan hak-hak umat, tidak menjalankan 

kewajibannya terhadap umat, melalaikan salah satu urusan umat, atau 

menyalahi hukum-hukum Islam. Seluruh kegiatan politik itu dilakukan tanpa 
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menggunakan cara-cara kekerasan (fisik/senjata) (laa madiyah) sesuai dengan 

jejak dakwah yang dicontohkan Rasulullah saw. 

 
Jadi kegiatan Hizbut Tahrir secara keseluruhan adalah kegiatan yang bersifat 

politik, baik sebelum maupun sesudah proses penerimaan pemerintahan 

(melalui umat). Kegiatan Hizbut Tahrir bukan di bidang pendidikan, karena ia 

bukanlah madrasah (sekolah). Begitu pula seruannya tidak hanya bersifat 

nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk. Kegiatan Hizbut Tahrir bersifat politik, 

(yaitu) dengan cara mengemukakan ide-ide (konsep-konsep) Islam beserta 

hukum-hukumnya untuk dilaksanakan, diemban, dan diwujudkan dalam 

kenyataan hidup dan pemerintahan. 

 
Hizbut Tahrir mengemban dakwah Islam agar Islam dapat diterapkan dalam 

kehidupan dan agar Aqidah Islamiyah menjadi dasar negara, dasar konstitusi 

dan undang-undang. Karena Aqidah Islamiyah adalah aqidah aqliyah (aqidah 

yang menjadi dasar pemikiran) dan aqidah siyasiyah (aqidah yang menjadi 

dasar politik) yang melahirkan aturan untuk memecahkan problematika 

manusia secara keseluruhan, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, 

dan lain-lain. 

 
E. Metode Dakwah HTI 

Metode yang ditempuh Hizbut Tahrir dalam mengemban dakwah adalah 

hukum-hukum syara’, yang diambil dari thariqah (metode) dakwah Rasulullah 

saw, sebab thariqah itu wajib diikuti. Sebagaimana firman Allah Swt: 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagi kalian, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
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kedatangan Hari Kiamat, dan dia banyak menyebut Allah (dengan membaca 

dzikir dan mengingat Allah).” (QS. Al Ahzab : 21), “Katakanlah: ‘Jika kalian 

(benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan 

mengampuni dosa-dosa kalian.” (QS. Ali Imran : 31), “Apa saja yang dibawa 

Rasul untuk kalian, maka ambilah. Dan apa saja yang dilarangnya bagi 

kalian, maka tinggalkanlah.”(QS. Al Hasyr : 7) 

 
Masih banyak lagi ayat lain yang menunjukkan wajibnya mengikuti 

perjalanan dakwah Rasulullah saw, menjadikan beliau suri teladan, dan 

mengambil ketentuan hukum dari beliau. Berhubung kaum muslimin saat ini 

hidup di Darul Kufur karena diterapkan atas mereka hukum-hukum kufur 

yang tidak diturunkan Allah Swt, maka keadaan negeri mereka serupa dengan 

Makkah ketika Rasulullah saw diutus (menyampaikan risalah Islam). Untuk 

itu fase Makkah wajib dijadikan sebagai tempat berpijak dalam mengemban 

dakwah dan meneladani Rasulullah saw. Dengan mendalami sirah Rasulullah 

saw di Makkah hingga beliau berhasil mendirikan Daulah Islamiyah di 

Madinah, akan tampak jelas beliau menjalani dakwahnya dengan beberapa 

tahapan yang sangat jelas ciri-cirinya. Beliau melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu yang tampak dengan nyata tujuan-tujuannya. Dari sirah Rasulullah 

saw inilah Hizbut Tahrir mengambil metode dakwah dan tahapan-tahapannya, 

beserta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukannya pada seluruh tahapan ini, 

karena Hizbut Tahrir mensuriteladani kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

Rasululah saw dalam seluruh tahapan perjalanan dakwahnya. 
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Berdasarkan sirah Rasulullah saw tersebut, Hizbut Tahrir menetapkan metode 

perjalanan dakwahnya dalam 3 (tiga) tahapan berikut : 

1. Tahapan Pembinaan dan Pengkaderan (Marhalah At Tatsqif), yang 

dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran 

dan metode Hizbut Tahrir, dalam rangka pembentukan kerangka tubuh 

partai. 

2. Tahapan Berinteraksi dengan Umat (Marhalah Tafa’ul Ma’a Al Ummah), 

yang dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam, 

hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, agar umat 

berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan. 

3. Tahapan Penerimaan Kekuasaan (Marhalah Istilaam Al Hukm), yang 

dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban 

risalah Islam ke seluruh dunia. 

 
F. Landasan Pemikiran HTI 

Hizbut Tahrir telah melakukan pengkajian, penelitian dan studi terhadap 

kondisi umat, termasuk kemerosotan yang dideritanya. Kemudian 

membandingkannya dengan kondisi yang ada pada masa Rasulullah saw, 

masa Khulafa ar-Rasyidin, dan masa generasi Tabi’in. Selain itu juga merujuk 

kembali sirah Rasulullah saw, dan tata cara mengemban dakwah yang beliau 

lakukan sejak permulaan dakwahnya, hingga beliau berhasil mendirikan 

Daulah Islamiyah di Madinah. Dipelajari juga perjalanan hidup beliau di 

Madinah. Tentu saja, dengan tetap merujuk kepada Kitabullah, Sunnah Rasul-

Nya, serta apa yang ditunjukkan oleh dua sumber tadi, yaitu Ijma Shahabat 

dan Qiyas. Selain juga tetap berpedoman pada ungkapan-ungkapan maupun 
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pendapat-pendapat para Shahabat, Tabi’in, Imam-imam dari kalangan 

Mujtahidin. 

 
Setelah melakukan kajian secara menyeluruh itu, maka Hizbut Tahrir telah 

memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang 

berkaitan dengan fikrah dan thariqah. Semua ide, pendapat dan hukum yang 

dipilih dan ditetapkan Hizbut Tahrir hanya berasal dari Islam. Tidak ada 

satupun yang bukan dari Islam. Bahkan tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang 

tidak bersumber dari Islam. 

 
G. Keanggotaan HTI 

Hizbut Tahrir menerima keanggotaan setiap orang Islam, baik laki-laki 

maupun wanita, tanpa memperhatikan lagi apakah mereka keturunan Arab 

atau bukan, berkulit putih ataupun hitam. Hizbut Tahrir adalah sebuah partai 

untuk seluruh kaum muslimin dan menyeru mereka untuk mengemban 

dakwah Islam serta mengambil dan menetapkan seluruh aturan-aturan Islam, 

tanpa memandang lagi kebangsaan, warna kulit, maupun madzhab mereka. 

Hizbut Tahrir melihat semuanya dari pandangan Islam. 

 
Cara mengikat individu-individu ke dalam Hizbut Tahrir adalah dengan 

memeluk Aqidah Islamiyah, matang dalam Tsaqafah Hizbut Tahrir, serta 

mengambil dan menetapkan ide-ide dan pendapat-pendapat Hizbut Tahrir. Dia 

sendirilah yang mengharuskan dirinya menjadi anggota Hizbut Tahrir, setelah 

sebelumnya ia melibatkan dirinya dengan (pembinaan dan aktivitas dakwah) 

Hizbut Tahrir; ketika dakwah telah berinteraksi dengannya dan ketika dia 

telah mengambil dan menetapkan ide-ide serta persepsi-persepsi Hizbut 
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Tahrir. Jadi ikatan yang dapat mengikat anggota Hizbut Tahrir adalah Aqidah 

Islamiyah dan Tsaqafah Hizbut Tahrir yang terlahir dari aqidah ini. Halaqah-

halaqah (pembinaan) wanita dalam Hizbut Tahrir terpisah dengan halaqah 

laki-laki. Yang memimpin halaqah-halaqah wanita adalah para suami, 

mahramnya, atau para wanita. 

 
2.2 Kerangka Pikir 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat dijelsakan bahwa 

organisasi Hzbut Tahrir Indonesia memiliki pandangan yang berbeda dengan 

Ideologi Pancasila. Hal ini dikarenakan organisai ini merupakan organisasi 

keagamaan, sehingga ideologi yang dipakai oleh organisasi ini pun adalah 

ideologi keagamaan, dimana segala sesuatu harus berdasarkan syariat agama 

yang dianut. Ini berarti organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berbeda 

konsep dan pandangan terhadap ideologi dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

 
Dengan demikian peneliti memandang perlu mengkaji alasan-alasan dan dasar 

yang melatarbelakangi perbedaan pandangan ini dengan tujuan memberikan 

pencerahan kepada peneliti khususnya dan masyarakat umumnya. Maka 

peneliti akan melakukan penelitian yang mendalam kepada organisasi 

tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas arah dari penelitian ini, dapat dilihat 

pada kerangka pikir di bawah ini. 

  
Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan dibawah ini: 

 

 
Sikap Organisasi HTI 
Terhadap Ideologi Pancasila : 
 
1. Aspek Kognisi (pemahaman) 

HTI terhadap Pancasila 

2. Aspek Afeksi (perasaan) HTI 

terhadap Pancasila 

Ideologi Pancasila (Y) : 
 
1. Pancasila Sebagai Landasan Berpikir 

Bangsa Indonesia 

2. Pancasila Sebagai Landasan Bersikap 

Dan Berperilaku Bangsa Indonesia 

3. Pancasila Sebagai Penjamin Semua 
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