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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia telah mendeklarasikan dan mencapai kemerdekannya 

sejak 17 Agustus 1945. Namun bangsa ini memiliki kondisi yang sulit dilihat 

dari perkembangannya sampai saat ini. Kondisi bangsa Indonesia  

dikategorikan dalam kondisi krisis, bahkan bukan satu krisis, tetapi krisis 

multidimensi. Seperti halnya fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Semua 

fenomena tersebut merupakan gejala akan bobroknya nilai-nilai luhur 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya perlu adanya sebuah pola 

yang jelas salah satunya dengan menumbuhkan rasa nasionalisme. 

Bung Karno dalam salah satu pidatonya, pernah menyampaikan “Jas 

Merah” yang dimaknai secara luas jangan sekali-kali melupakan sejarah. Hal 

tersebut sangatlah jelas bangsa yang besar adalah bangsa yang menjaga nilai 

sejarah bangsanya. Hal tersebut sama halnya dengan bangsa yang baik adalah 

bangsa yang mempertahankan budayanya sehingga budaya tersebut mampu 

menjadi ciri khas dan pembeda dengan bangsa lain. Namun pada faktanya jika 

menengok hal tersebut saat ini sangatlah susah, dimana ditengah derasnya arus 

globalisasi dan maraknya gempuran era digital, dimana perilaku generasi muda 

saat ini semakin menunjukan sebuah perilaku kurang terpuji dengan 

meninggalkan  budaya bangsanya. Perilaku-perilaku tersebut dapat dilihat dari 

semakin memudarnya rasa kebhinekaan, gotong royong didalam kehidupan 

bermasyarakat bangsa Indonesia. 
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Selain itu, perilaku lain yang menujukan ketidak jujuran, anarkisme, 

bahkan kerap marak di kalangan generasi muda saat ini khususnya pelajar. 

Dimana perilaku-perilaku menyimpang tersebut, ditunjukan melalui kegiatan 

kehidupan sehari-hari dimana siswa menyontek, tawuran, dan lain-lain. Selain 

itu, penyimpangan-penyimpangan juga terjadi di lingkungan pejabat 

pemerintahan, dimana sejak era reformasi terjadi, Indonesia semakin 

tersungkur akibat maraknya budaya korupsi, dan penyalahgunaan kewenangan 

pejabat pemerintahan dan aparatur negara. Dimana korupsi pungutan liar 

terjadi hampir disemua instansi pemerintahan, dari tingkat desa, daerah hingga 

tingkat nasional. Maraknya kehidupan yang cenderung amoral, asosial 

menunjukan bahwasanya bangsa ini berada dalam kondisi degradasi moral dan 

memudarnya karakter bangsa. 

Selain itu, wajah Indonesia yang dulu terkenal sebagai bangsa yang 

ramah, sekarang berganti dengan wajah yang hari ini banyak manusia yang 

tampil pamrih, tidak lagi tulus ikhlas, tidak lagi bersunggguh-sungguh  dalam 

etos kerja, kurang mandiri. Sikap tersebut akan dimanifestasikan dalam 

tindakan menyalahkan orang lain, enggan bertoleransi dan mengkambing 

hitamkan orang lain, saling menghujat, dan saling curiga mencurigai. Hal-hal 

yang terjadi sudah sangatlah menunjukan indikasi dimana bangsa ini berada 

pada titik terendah rasa nasionalisme, dan pudarnya karakter bangsa. 

Kondisi karakter bangsa Indonesia dewasa ini berada dalam kondisi yang 

memprihatinkan, dimana dalam realitas banyak muncul permasalahan di 

berbagai aspek kehidupan, seperti marakknya radikalisme, pudar dan lunturnya 
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nilai-nilai kebangsaan yang merupakan permasalahan karakter bangsa 

Indonesia yang semakin menjadi, dimana penurunan nilai-nilai karakter bangsa 

hampir merambah semua, baik dari aspek sosial, politik, agama, budaya, dan 

pendidikan. Semuanya mengalami kepudaran dan mengalami degradasi, 

degradasi hal ini merupakan sebuah fenomena yang bukan lagi sebuah indikasi 

namun benar-benar sudah menjadi permasalahan besar bangsa ini. Dimana jika 

hal tersebut tidak ditangani, maka bangsa ini terancam disintegrasi antar anak 

bangsa yang sangat memungkinkan mengantarkan bangsa ini pada ambang 

kehancuran. 

Menurut teori adanya disintegrasi sosial, dapat melahirkan adanya 

konflik, definisi konflik menurut persektif Turner. Conflict is thus designed to 

resolve dualism: it is a way to achieving some kind of unity, even if it be 

through the annihilation of one of the conflicting parties. This is roughly 

parallel to the fact that it is the most violent, symptom of a disease which 

represents the effort of theorganism to free itself of disturbances and damages 

caused by them. Jika membaca pernyataan Turner, konseptualisasi dari konflik 

sebagaimana dijelaskan oleh Turner di atas, menunjukkan bahwa secara 

realistis, konflik dapat saja berimplikasi kepada ketidaknyamanan pada suatu 

masyarakat, yang pada akhirnya akan melahirkan gesekan. Dengan kata lain, 

konflik bisa bermula dari rasa tidak suka, baik secara kelompok maupun secara 

individu. (Mas’udi, 2015: 178-179) 

Jika menengok Indonesia saat ini, maka sangat memungkinkan terjadinya 

konflik. Konflik yang lahir akibat dari gesekan antar suku dan ras, yang dilatar 
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belakangi oleh adanya klaim, dimana satu kelompok masyarakat mengklaim 

kelompoknya dengan menjatuhkan kelompok lain. Perbedaan paham politik, 

silang pendapat dalam pengambilan kebijakan juga turut melatar belakangi 

lahirnya gesekan dan berakibat pada lahirnya konflik antar suku. Seperti yang 

pernah terjadi konflik yang terjadi di Papua, kemudian konflik Sampit dan 

masih banyak lainnya. 

Salah satu konflik yang pernah terjadi di Kalimantan Barat yakni konflik 

antara suku Sambas dan suku Madura. Di daerah Kalimantan Barat tepatnya di 

daerah Sambas pernah menorehkan sejarah penuh darah tepatnya tahun 1999, 

yaitu konflik suku Melayu (Sambas) dengan suku Madura. Menurut artikel 

yang dimuat dalam “Kontras” yang ditulis Munir (1999) akibat konflik 

tersebut, sekitar 1800 tempat tinggal hancur, serta banyak nyawa melayang dan 

kerugian materi berupa tanah, sawah, kebun dan hewan ternak yang tidak 

terhitung lagi jumlah korban akibat tragedi tersebut. (Hendry, dkk, 2013: 192) 

Rendahnya karakter bangsa, selain dari adanya konflik antar etnis, yang 

dapat berakibat pada kehancuran, juga dibayang-bayangi oleh bahaya narkoba. 

Dimana bahaya penyalahgunaan obat-batan terlarang turut mengancam 

generasi muda. Mengutip pemberitaan yang diterbitkan, Kompas.com, dimana 

dalam berita tersebut mengutip pernyataan BNN, komjen Budi Waseso yang 

menyampaikan, BNN selama 2017 bersama Polri dan Beacukai, telah 

menangani kasus narkoba di Indonesia sekitar 43.000 kasus, yang melibatkan 

50.000 tersangka. Kasus tersebut meningkat diseluruh lapisan masyarakat. 

Contohnya dalam kasus yang tertangakap, bea cukay dengan presentasi 
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meningkat dari tahun 2016 hanya 286 kasus dengan barang bukti 1.169 kg, 

sedangkan pada tahun 2017 325 kasus dengan barang bukti 2.132 kg 

(Kompas.com, 19/1/2018) 

Untuk mempermudah membaca perkembangan, kasus penyalahgunaan 

obat-obatan terlarang, yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2010-2015, 

maka peneliti akan menyajikan data yang dikutip dari tirto.id yang dimuat pada 

28 Juli 2017, dengan judul  lebih dari separoh anggaran BNN digunakan untuk 

oprasional birokrasi. (Tirto.id,28/07/2017) 

Tabel 1.1 Angka Prevalansi Penyalahgunaan Narkoba 

No Tahun Pernah Pakai Pakai Setahun Terahir 

1 2006 8,10 % 5,25 % 

2 2009 7,80 % 5,10 % 

3 2011 4,30 % 2,90 % 

4 2016 3,80 % 1,90 % 

(Sumber Data: tirto.id.com) 

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif 

No Tahun Narkotika Psikotropika Bahan aditif 

1 2010 17.898 Kasus 1.181 Kasus 7.599 Kasus 

2 2011 19.128 Kasus 1.601 Kasus 9.067 Kasus 

3 2012 19.081 Kasus 1.729 Kasus 7.917 Kasus 

4 2013 21.269 Kasus 1.612 Kasus 12.705 Kasus 

5 2014 23.134 Kasus 838 Kasus 10.885 Kasus 

6 2015 28.588 Kasus 891 Kasus 11.418 Kasus 

(Sumber Data: Tirto.id.com) 

Tabel 1.3 Jumlah Kasus Narkoba Berdasarkan Kelompok Usia 

No Tahun 

Jumlah Tersangka Berdasarkan Kelompok Usia 

<16 

Tahun 

16-19 

Tahun 

20-24 

Tahun 

25-29 

Tahun 

>29 

Tahun 

1 2010 88 1.515 4.993 8.939 17.962 

2 2011 117 1.774 5.377 11.718 17.746 

3 2012 132 2.106 5.478 10.339 17.585 

4 2013 122 2.382 6.269 16.216 19.023 

5 2014 130 2.254 6.555 14.195 20.235 

6 2015 99 2.164 7.174 15.275 26.620 

(Sumber data: Tirto.id.com) 
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Penyalahgunaan Narkoba, juga merabak anak-anak pada usia di bawah 

18 tahun. Mengutip data yang diberitakan Okezone.com menuliskan, Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Mencatat dari populasi 87 juta anak-

Anak di Indonesia, tercatat 5,9 juta ank-anak menjadi pecandu narkoba. 

Dimana secara usia jumlah pemakai rata-rata dan kebanyakan merupakan anak 

dibawah umur. Menurut Sitti Hikmawattty, komisioner bidang kesehatan 

KPAI, dalam konfrensi pers. Menyebutkan dari total 87 juta anak di Indonesia, 

ada 5,9 juta pecandu narkoba, yang secara usia maksimal 18 tahun. Dengan 

kata lain rata-rata usia mereka dibawah 18 tahun. (Okezone.com, 6/3/2018) 

Selain bahaya narkoba, yang menggerogoti karakter bangsa dan merusak 

generasi muda. Penyimpangan lain yang merupakan akibat dari pudar dan 

rendahnya pendidikan karakter, juga hadir dari kenakalan pelajar yakni 

tawuran. Mengutip pemberitaan yang disampaikan KPAI, bahwa dikota-kota 

besar seprti Jakarta Surabaya dan Medan, sering terjadi tawuran, sebagi contoh, 

data dari (Bimnas Polri Metro Jaya) di Jakarta kasus tawuran mengalmi 

peningkatan, setiap tahunnya selalu meningkat. 

Tabel 1.4 Data Kasus Tawuran Pelajar Sebelum Reformasi 

No Tahun Jumlah Kasus Peningkatan Jumlah Korban 

1 1992 157 Belum tercatat Tidak teridentivikasi 

2 1994 183 26 10 Pelajar 

3 1995 194 11 13 Pelajar 2 Masyarakat 

4 1998 230 36 15 Pelajar 2 Polisi 

(Sumber data : www.kpai.go.id tawuran pelajar memprihatinkan dunia) 

 

Problematika penurunan karakter, pada generasi muda terus meningkat, 

khususnya pada kasus tawuran pelajar. Dimana angka kasus dan jumlah 

korbannya kian bertambah hal ini sebagaimana di beritakan www.liputan6.com 
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September 2012, menunjukan angka tawuran remaja yang meningkat secara 

signifikan dari tahun 2010-2013. (www.liputan6.com, 26/09/2012) 

Tabel 1.5 Jumlah Kasus tawuran pelajar 2010-2013 

No Tahun Kasus Korban Luka. R Luka. B Meninggal 

1 2010 128 102 54 31 17 

2 2011 339 96 62 22 12 

3 103 103 104 48 39 17 

(Sumber :www.liputan6.com pelajar tewas akibat tawuran) 

Belum lagi jika dilihat dari usia sekolah yang rata-rata pelaku tawuran 

pelajar, dilakukan oleh pelajar dari usia Sekolah Dasar hingga pelajar tingkat 

Sekolah Menengah Atas, sebagaimana data yang dimuat Tempo 27/09/2012. 

Tabel 1.6 Jumlah Tingkat Pendidikan Pelaku Tawuran 

No Tahun 
Tingkat Sekolah 

Jumlah 
SD SMP SMA 

1 2010 4 24 43 71 

2 2011 3 37 32 72 

3 2012 2 37 28 67 

(Sumber data : Metro Tempo.com. 27/09/2012) 

 

Selain maraknya kasus di atas, bangsa ini juga turut terancam kerugian, 

yang diakibatkan banyaknya kasus korupsi, dimana berdasarkan data resmi 

yang di ungkapkan, yang dimuat dalam situs berita detik.com 13/8/2017, 

menyebutkan dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2017, ICW mencatat ada 

226 kasus dengan jumlah tersangka 587 dengan jumlah kerugian negara 1,83 

triliun. (Detik.com, 13/08/2017) 

Melihat dan membaca, sajian-sajian tabel diatas, maka adanya isu tentang 

penurunan dan rendahnya karakter pada generasi muda, bukanlah sebuah isu 

belaka. Namun, sudah menjadi sebuah realitas yang sudah bisa dikatakan 

memprihatinkan, dan mengancam keberlangsungan eksistensi bangsa ini. 
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Dimana pemuda sebagai genersai penerus bangsa sangat berpengarung 

terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia dimasa mendatang. 

Dilain sisi, keberadaan pemuda merupakan tonggak pembangunan 

bangsa, dimana antara pemuda dengan negara merupakan dua hal yang tidak 

dapat dipisahkan, maksudnya dalah pemuda merupakan generasi penerus 

bangsa dengan kata lain, bahwasnya nasib bangsa dan negara Indonesia 

kedepan teletak dipundak para pemuda. Dengan kata lain, kemajuan bangsa 

Indonesia kedepan tergantung pada generasi mudanya, dimana jika pemudanya 

berbobot dan berkualitas maka sudah sangatlah jelas jika bangsa ini akan 

sampai pada zaman keemasan dan zaman kemajuan. Namun sebaliknya jika 

generasi bangsa ini mengalami kemunduran dan tidak memiliki karakter yang 

jelas. Maka bukan hanya kesuraman akan melanda bangsa ini namun bisa jadi 

bangsa ini berada dalam ambang kehancuran. 

Adanya disintegrasi sosial yang hampir disemua lapisan masyarakat, baik 

pendidikan sosial masyarakat budaya politik, merupakan ancaman tersendiri, 

bagi keberlangsungan eksistensi bangsa ini. Untuk melindunginya maka 

generasi muda harus menjadi perhatian khusus, khususnya bidang pendidikan, 

dimana pendidikan di Indonesia harus mampu menjadi tembok perlindungan 

generasi muda. Sehingga Indonesia dimasa mendatang dapat menjadi 

Indonesia yang kokoh sesuai dengan cita-cita bangsa, selaras dengan cita-cita 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 

Dalam kurun 20 tahun terahir tepatnya sejak era reformasi meletus 1998, 

Indonesia senantiasa mengalami perubahan-perubahan, baik secara positif 
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ataupun negatif, menurut Huntington dalam Fachri Adnan (2005 jurnal), 

mengatakan bahwa Indonesia telah mengalami perubahan yang begitu cepat, 

dalam berbagai aspek, mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan 

budaya. Dimana dalam bidang politik, yang awalnya non demokratis perlahan 

berjalan ke arah demokratis. Perubahan yang terjadi di Indonesia, menurutnya 

beriringan dengan perubahan yang terjadi diberbagai belahan Benua. (Adnan, 

2005: 63) 

Menyikapi fenomenya yang terjadi akhir-akhir ini tentulah perlu adanya 

penggalian kembali nilai-nilai karakter kebangsaan dan nilai-nilai 

nasionalisme. Salah satu nilai yang penting untuk kita ketahui dan kita terapkan 

kembali adalah nilai yang diajarkan oleh Bung Karno. Sebagai Presiden 

pertama Republik Indonesia yang pernah merancang dan merumuskan tentang 

nilai Nation and Charakter Building. Oleh karena itu, peneliti memandang 

perlu untuk melakukan penelitian tentang Nation and Character Building 

Sukarno, dimana dalam konsep ini menekankan pada nilai-nilai karakter 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pelaksanaan konsep Nation and 

Character Building, pasti memerlukan banyak biaya atau pengeluaran. Tetapi 

jika melihat hasilnya, sungguh berlipat ganda dan bahkan lebih besar 

dibandingkan dengan pengeluarannya. Tentu saja tanpa perhatian yang serius 

dari seluruh komponen bangsa mengenai hal ini, bangsa ini hanya akan terus 

berputar-putar dalam permasalahan-permasalahannya tanpa menemui jalan 

penyelesaian yang berarti. Kini tentu adalah saatnya bagi bangsa ini untuk 

mengembalikan arah pembangunan bangsa kearah yang seharusnya. 
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Untuk mengoptimalkan pembangunan karakter bangsa, Pendidikan 

menjadi keharusan bagi setiap manusia, terutama anak-anak diusia produktif 

yang belum dewasa. Karena pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk 

membantu individu mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan 

potensi yang dimiliknya, dan melalui pendidikan dapat diwujudkan generasi 

yang berkualitas baik dalam bidang akademis, religious maupun moral. Hal ini 

erat kaitannya dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dinyatakan bahwa pendidikan nasional 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan bahwa 

pembentukan karakter siswa jauh lebih penting daripada menyehatkan 

badannya, mengisi otaknya dan membuatnya menjadi manusia yang cakap. 

Untuk dapat mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia, serta mencapai 

nilai-nilai dan tujuan pendidikan itu sendiri, pendidik atau guru dapat melalui 

instansi sekolah, baik secara formal maupun non formal. Dimana dalam hal ini 

sekolah memiliki peranan dan tanggungjawab menyelenggarakan proses 

belajar-mengajar untuk membimbing, mendidik, melatih, dan mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Sehingga peserta 

didik mampu mencerminkan tujuan pendidikan dengan menjadi manusia yang 

memiliki karakter dan berbudi luhur. 
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Merujuk pada penjabaran diatas, maka untuk mewujudkan pendidikan 

yang dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta 

peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, perlu dilaksanakan suatu proses pengubahan sikap dan perilaku 

seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia atau peserta 

didik melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang dilakukan oleh pendidik 

atau guru. Didalam menjalankan pembentukan atau pembangunan karakter 

bangsa, kita ingat bahwa dalam pidatonya Bung Karno, berpesan bahwa tugas 

bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya adalah mengutamakan 

pelaksanaan Nation and Character Building. Bahkan beliau telah mewanti-

wanti “jika pembangunan bangsa tidak berhasil, maka bangsa Indonesia akan 

menjadi bangsa kuli” 

Salah satu pola pendidikan yang selaras dengan cita-cita diatas adalah 

konsep pendidikan Nation and Character Building yang merupakan 

pembangunan karakter dan bangsa yang menjadi satu solidaritas besar. Dengan 

demikian, pembangunan karakter, secara implisit mengandung arti membangun 

sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral 

yang positif atau yang baik, bukan yang negatif atau yang buruk. Khususnya 

disini, bangsa yakni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan 

karakter menjadi fokus utama pendidikan diseluruh jenjang pendidikan baik di 

Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke Perguruan Tinggi. 

Kita ingat pada zaman Bung Karno, beliau merencanakan Nation and 
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Character Building. Kita diajak berbangga untuk dapat tampil sebagai bangsa 

Indonesia dan dirintislah rasa kebangsaan. 

Nation and Character Building atau pembangunan jiwa bangsa adalah 

sebuah hal penting dan mendasar yang nampaknya terlupakan dan kurang 

mendapat perhatian yang sungguh-sungguh oleh bangsa ini dalam kurun waktu 

yang begitu panjang, entah apa yang membuat bangsa ini seolah lupa dan tidak 

menganggap penting pembangunan jiwa bangsa tersebut. Hari ini, definisi kita 

tentang membangun bangsa terlihat telah bergeser jauh dari yang semestinya. 

Kita cenderung mendefinisikan pembangunan bangsa dengan lebih 

mengedepankan pembangunan gedung-gedung, infrastuktur, ekonomi, dan hal-

hal serupa lainnya. 

Pembentukan dan pembangunan karakter bangsa, sangatlah penting bagi 

kemajuan bangsa ini. Hal yang paling tepat untuk mewujudkan pendidikan 

karakter adalah melalui dunia pendidikan, dimana membangun karakter bangsa  

lewat dunia pendidikan, merupakan amanat konsitusi. Dapat dilihat, pada UUD 

1945, Pasa 31 tentang pendidikan dan kebudayan ayat (3) dimana dalam pasal 

tersebut dengan tegas, menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan, satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatakan 

keimanan dan ketaqwaan, serta akhlaq mulia, dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

Jika melihat isi amanat Undang-Undang Dasar tersebut maka sudah 

sangatlah jelas, bahwasanya untuk membangun karakter generasi bangsa, harus 

menjadi sekala prioritasas dan tujuan utama pendidikan, yang secara umum 
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dilaksanakan oleh seluruh jalur pendidikan dari sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi. Jika melihat tujuan pendidikan tersebut, maka salah satu 

bidang pendidikan disiplin ilmu yang sangat cocok untuk mewujudkan 

tercapainya pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan adalah melalui 

mata pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dimana dalam 

muatan mata pelajaran tersebut sangat dekat dengan pembanguna nilai-nilai 

kebangsaan, dan selaras dengan nilai-nilai National and Charater Building 

yang digagas oleh Bung Karno. 

Pembangunan karakter bangsa digagas untuk tidak bisa lepas dari sikap 

nasionalisme. Hal ini didasarkan pada fakta karena Indonesia adalah negara 

yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, agama dan budaya. Perbedaan 

itulah yang seharusnya bisa menjadi perekat kesatuan negara Indonesia. Tidak 

pas jika negara Indonesia hanya di klaim oleh salah satu ras, suku, agama dan 

budaya. Oleh sebab itu, perlu adanya konsepsi yang jelas tentang pembangunan 

sikap nasionalisme itu. Konsepsi itu, oleh MPRS di mandatkan kepada Bung 

Karno ialah: 

“bahwa dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, dalam 

mewujudkan pengejawantahan isi jiwa kita yang sedalam-dalamnya, 

maka pokok intisari mandat, yang saya terima dari MPRS ialah: 

Membangun bangsa (Nation Building) dari kemerosotan zaman koloial 

untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu 

menghadapi semua tantangan, satu bangsa yang merdeka ke dalam abad 

ke-20 ini. (Budi Setiyono dan Bonnie Triyana, 2014:582)” 

 

Itulah intisari pokok mandat MPRS kepada Presiden Sukarno. 

Sebagaimana dinaungkan dalam pidatonya di Hari Ulang Tahun ke-21 

Republik Indonesia. Dengan begitulah Bung Karno memandang perlu dan amat 
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perlu untuk dibuatkannya konsepsi tentang Nation and Character Building 

yang mana telah dimandatkannya kepada Bung Karno di dalam melaksanakan 

Undang-Undang Dasar 1945 di atas. Selain itu, diperlukanlah kekompakan 

seluruh rakyat secara batiniah dan lahiriah, agar didalam mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia, dapatlah terwujud dengan baik. Oleh sebab itulah 

Bung Karno dalam menyusun suatu konsepsi tersebut, memberikan suatu 

kelengkapan dan perlengkapan untuk menunjang jalannya mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. Seperti yang dikutip didalam pidato Bung Karno 

dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-21 Republik Indonesia sebagai 

berikut: 

“Dan saya berikan kepada bangsa untuk persatuan politik itu pel-bagai 

kelengkapan dan pelengkapan. Saya berikan pelengkapan Mani-pol-

USDEK, saya berikan pelengkapan Jarek, saya beri pelengkapan 

Membangun Dunia Kembali, saya beri pelengkapan Resopim, saya beri 

pelengkapan Tri Sakti, saya beri pelengkapan Berdikari, hingga menjadi 

kompak-mantap-kokoh landasan idiil daripada perjuangan kita untuk 

menyelesaikan revolusi” (Budi Setiyono dan Bonnie Triyana, 2014:581)” 

 

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa amat sangat penting apa itu 

Nation and Character Building dalam menjalankan proses kemerdekaan 

Indonesia. Sebagai bentuk pembangunan bangsa dan pembangunan jiwa 

bangsa. Oleh karena itu saat ini sangat diperlukannya pendidikan karakter yang 

dilakukan secara masif diberbagai jenjang pendidikan Indonesia baik yang 

formal maupun non-formal. Peneliti merasa bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah salah satu kunci terbentuknya jiwa bangsa yang 

dimaksudkan diatas yaitu soal nasionalisme. 
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Mengingat pentingnya membangun karakter bangsa tersebut, maka 

pendidikan karakter menjadi sesuatu yang dinilai dan dianggap harus ada 

dalam sistem pendidikan bangsa ini. Pendidikan karakter sendiri biasa 

dimaknai sebagai upaya membantu peserta didik untuk memahami, peduli dan 

berbuat atau bertindak berdasarkan nilai-nilai dan etika. Dalam kerangka 

praktik operasional pendidikan karakter adalah, suatu proses pendidikan secara 

holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam 

kehidupan peserta didik sebagai pondasi bagi terbentuknya generasi yang 

berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Merujuk pada pengertian Pendidikan Karakter di atas, dapat peneliti 

simpulkan bahwa, menanamkan pendidikan karakter tidak bisa dilakukan 

seperti mentransfer ilmu pengetahuan atau mengajarkan sesuatu pelajaran 

kepada peserta didik. Pendidikan karakter perlu bimbingan, keteladanan, 

pembiasaan, atau pembudayaan serta ditunjang oleh iklim lingkungan yang 

kondusif, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.  

Dalam konteks pendidikan Indonesia, Pendidikan Pancasila dan 

Pendidikan Kewarganegaraan telah menjadi simbol dari upaya membangun 

karakter bangsa. Kedua mata pelajaran ini, dalam Undang-undang Pendidikan 

Sekolah yang telah disyahkan, wajib diajarkan di sekolah, bersama mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dan Agama. Kedua mata pelajaran atau mata kuliah 

ini, terutama setelah masa Reformasi seolah menjadi titik pusat pembelajaran 

karakter kebangsaan dari sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. 
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Keduanya memang memiliki posisi strategis, untuk membentuk watak, moral 

dan jiwa bangsa. 

Pemaparan di atas menunjukan bahwa dalam konteks membangun 

negara, membangun ekonomi, membangun teknik dan membangun pertahanan, 

adalah pertama-tama dan paling utama adalah membangun jiwa bangsa. 

Sebagai wujud konkret adanya optimisme dalam membangun jiwa bangsa atau 

Nation and Character Building yang pada dasarnya merupakan bagian penting 

dari proses membangun karakter bangsa yang diantaranya dilakukan melalui 

dunia pendidikan. 

Berdasarkan adanya latar belakang permasalahan diatas maka, peneliti 

memiliki ketertariakan, untuk mengkaji tentang Nation and Character Building 

Sukarno serta mengkaji tentang Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia, 

melalui penelitian dan penelitian skripsi dengan judul Pemikiran Sukarno 

tentang Nation and Character Building dalam Pendidikan 

Kewarganegaraan (Sebuah Penelitian Studi Literatur dalam konteks PKn di 

Indonesia. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang permasalahan yang 

dipaparkan diatas, maka secara umum peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian bagaimana memahami dan menelaah Pemikiran Sukarno Tentang 

Nation and Character Building Dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Sehingga 

dalam melakukan penelitian, peneliti menyusun pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Konsep Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun 

Nation and Character Building? 

2. Bagaimana Konsep Nation and Character Building Sukarno? 

3. Bagaimana Relevansi Nation and Character Building dengan Pendidikan 

Kewarganegaran? 

C. Tujuan: 

Berdasarkan berbagai rumusan masalah diatas, maka secara umum 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan memahami dan 

menelaah Pemikiran Sukarno Tentang Nation and Character Building Dalam 

Pendidikan Kewarganegaraan. Sehingga dalam melakukan penelitian, peneliti 

menyusun tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Menjelaskan Konsep Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun 

Nation and Character Building. 

2. Menjelaskan Konsep Nation and Character Building Sukarno. 

3. Menjelaskan Relevansi Nation and Character Building dengan Pendidikan 

Kewarganegaran. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan, yang peneliti canangkan di 

atas, baik yang secara umum maupun secara khusus, maka penelitian ini 

nantinya diharapkan memiliki manfaat. Adapun manfaat yang penulis harapkan 

dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan 

referensi yang baik dalam dunia pendidikan, khususnya Pendidikan 

Kewarganegaraan. Sehingga bermanfaat bagi generasi mendatang 

untuk memahami dan melaksanakan karakter kebangsaan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai awal dari penelitian selajutnya. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan penelitian bagi 

keilmuan dan para akademika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti tentunya dapat memberikan suatu khasanah pengetahuan 

dan pengalaman baru dan baik, serta bagaimana menggali dan 

membentuk nilai nilai karakter kebangasaan melalui nilai Nation and 

Character Building. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membangun jiwa nasionalisme 

dan dapat mengembangkan karakter bangsa agar mampu mewujudkan 

nilai-nilai luhur Pancasila. 
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c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menanamkan nilai dan prinsip 

moral, sebagai panduan etika, serta meningkatkan komitmen setiap 

bangsa untuk menjalankannya. 

d. Bagi instansi penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat 

memberi masukan untuk dapat diterapkan di instansi khususnya 

program studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universeitas Muhammmadiyah Purwokerto. 

e. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan  dapat menjadi bahan suatu 

kajian dan rujukan bagi masyarakat, tentang bagaimana, membangun 

dan menanamkan pentingnya karakter kebangsaan. Sehingga terwujud 

masyarakat yang kuat dalam rasa nasionalisme,  yang cinta pada tanah 

airnya sendiri dan berguna bagi bangsanya sendiri. 
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