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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Biografi Sukarno dan Konsep Pemikiran Politiknya 

Bung Karno merupakan salah satu pahlawan sekaligus presiden pertama 

Indonesia  yang begitu dikagumi oleh semua golongan, baik di Indonesia  

maupun di dunia. Sumbangsihnya yang begitu besar terhadap bangsa 

Indonesia, membuatnya menjadi orang nomor satu yang paling dikagumi di 

negeri ini. Bung Karno memang dikenal sebagai sosok pemimpin yang begitu 

karismatik. Karena itulah, ia senantiasa dikagumi oleh banyak orang.  

Bung Karno atau Koesno Sosrodihardjo, lahir di Jawa Timur pada 

tanggal 6 Juni 1901. Dikota Surabaya Jawa Timur, Bung Karno lahir dari 

pasangan R. Soekemi dan Nyoman Rai, Bung Karno lahir pada tanggal 6 Juni 

di Surabaya. Nama lengkap ayahnya R. Soekemi Sosrodihardjo, sedang nama 

lengkap ibunya Ida Ayu Nyoman Rai, seorang kerabat bangsawan di Singaraja 

(Bali). Sedang ayahnya merupakan seorang guru. Bung Karno, merupakan 

keturunan bangsawan. Darah bangsawan yang mengalir pada diri Bung Karno 

dari ayahnya yang memiliki gelar raden, dan juga dari ibunya yang merupakan 

keturunan bangsawan dari Bali yang beragama Hindu. (Setiadi, 2014: 230) 

Lahir ditengah kalangan orang terpandang sebagai keturunan bangsawan 

yang memiliki latar pendidikan yang lumayan mapan menjadikan pribadi Bung 

Karno tumbuh dan berkembang yang pada puncaknya menjadikanya orang 

nomer satu di Indonesia. Saat baru lahir Bung Karno diberi nama Koesno 

Sosrodihadjo oleh kedua orang tuanya namun karena alasan Bung Karno kecil 
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sering sakit-sakitan ketika umurnya mencapai 5 tahun. Oleh karena itu, orang 

tuanya berinisiatif untuk mengganti namanya menjadi Soekarno. Nama ini 

diadopsi dari nama seorang panglima perang dalam kisah Bharata Yudha, yaitu 

Karna. Dengan memilih nama tersebut, orang tua Bung Karno berharap agar 

kelak anaknya dapat menjadi pemimpin yang baik. (Setiadi, 2014: 230-231)   

Ketika menjadi presiden, nama Soekarno kemudian diubah lagi menjadi 

Sukarno. Bung Karno menilai, nama “Soekarno” merupakan ejaan Belanda. 

Meski demikian, ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam setiap tanda 

tangannya. Hal ini disesuaikan dengan namanya yang tertulis dalam teks 

Proklamasi. (Effendi, 2014: 16-17) 

Sejak kecil, Bung Karno tinggal bersama kakeknya yang bernama Raden 

Hardjokromo di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Di tempat inilah, ia 

memulai pendidikan dasarnya. Namun, tidak lama kemudian keluarganya 

dipindah tugaskan ke daerah Mojokerto, sehingga ia ikut pindah ke Mojokerto. 

Pendidikan formal Bung Karno, dimulai selepas kepindahnya mengikuti orang 

tuanya dari Tulungagung ke Mojokerto. sebagai anak seorang pribumi, Bung 

Karno kecil pertama kali mengenyam pendidikan formal, di sekolah rakyat, 

(SR) yang merupakan sekolah kelas nomor dua. Sebagai sekolah rakyat miskin 

pada masa kolonialisme Belanda, yang merupakan sekolah ongko loro sekolah 

nomor dua. (Panumbangan, 2016: 8-9) 

Bung Karno kecil yang pada mulanya hanya menempuh pendidikan di 

Sekolah Rakyat yang merupakan sekolah nomor dua untuk para pribumi, 

kemudian berkat kerja keras ayahnya, akhirnya Bung Karno berhasil masuk 
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kedalam sekolah dasar. Europeeshe Lagre School (ELS) yang merupakan 

sekolah dasar pada masa penjajahan kolonial Belanda, setelah pindah dari 

Tulungagung ke Mojokerto. (Panumbangan, 2016: 8-10) 

Kehidupan Bung Karno yang berpindah-pindah terus, berpengaruh juga 

terhadap pendidikannya. Beruntunglah Bung Karno kecil memiliki kecerdasan 

diatas rata-rata, diantara anak yang lainnya. Hal ini menjadikannya tidak begitu 

kesulitan untuk mendapatkan sekolah baru. Bung Karno beruntung karena 

memiliki ayah yang amat sangat peduli dengan pendidikanya, hal ini 

menjadikanya ia menempuh melanjutkan sekolahnya selama tinggal di 

Mojokerto. Dikisahkan dalam Sulaiman Effendi (2014), selama di Mojokerto, 

Bung Karno dimasukkan ke sekolah Belanda yang bernama Eerste Inlandse 

School. Pada tahun 1911, ia dipindahkan ke Europeesche Lagere School (ELS). 

Ia berhasil lulus dari sekolah tersebut setelah 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 

1915. (Effendi, 2014: 13-14) 

Belajar di ELS, bisa dikatakan sebagai sebuah keberuntungan tersendiri 

bagi Bung Karno. Perlu diketahui ELS (Eerste Inlandse School) pada dasarnya 

sekolah yang dikhususkan untuk pendidikan anak-anak non pribumi atau lebih 

tepatnya anak-anak keturunan Eropa. Sebagaimana dituliskan Lambert Giebels 

(2001), mengemukakan pada dasarnya sekolah dasar Eropa (ELS) adalah suatu 

bentuk pendidikan yang khusus dimaksudkan, untuk anak-anak Belanda, di 

Hindia Belanda. Dimana dalam proses pengajaran yang diberikan sama persis 

dengan pengajaran yang diberikan pada tingkat pendidikan yang sama di negeri 

Belanda, pola yang demikian itu sering dinilai sebagai bentuk yang 
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diskriminatif terhadap anak-anak kalangan pribumi yang sekolah di sekolah 

Eropa. (Giebels, 2001: 17) 

Bung Karno, dengan pengalaman hidupnya yang luar biasa akhiranya 

dapat menyelesaikan pendidikannya dengan cukup baik dan gemilang. 

Kecerdasan Bung Karno dikisahkan dalam Lambert Giebels (2001), Bung 

Karno menyelesaikan ELS secara tepat waktu, setelah kelas tujuh, dirinya telah 

berhasil mengantongi ijazah, untuk “pegawai pemerintahan kecil” dengan 

demikian maka Bung Karno sudah sangat mungkin masuk sebagai jajaran 

pamong praja. Namun ayahnya menginginkan Bung Karno untuk dapat 

melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, karena hal tersebutlah 

pada akhirnya Bung Karno melanjutkan dan masuk ke Hogere Burger School 

(HBS). 

Pasca kelulusan ELS, ayah Bung Karno meminta bantuan H.O.S 

Tjokroaminoto untuk memasukkan Bung Karno ke Hogere Burger School 

(HBS) di Surabaya. Selain menempuh ujian masuk, untuk dapat sekolah di 

HBS, Bung Karno juga harus menyertakan advis positif dari kepala sekolah 

sebelumnya, beruntunglah kepala sekolah (ELS) menyetujui dan menyepakati. 

Dengan demikian, maka pada bulan Mei 1916, dinyatakan lulus ujian masuk 

HBS.  

Dengan diterimanya Bung Karno di HBS Surabaya, maka Bung Karno 

juga harus menanggung konsekuensinya, yakni pindah lagi dari kota yang 

ditinggalinya. Bung Karno harus pisah dengan kedua orang tuanya 

meninggalkan rumahnya di Mojokerto, lingkungan yang telah banyak 
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memeberikan pengalaman, pembelajaran bagi hidupnya. Sebelum pindahannya 

ke Surabaya, dilakukanlah semacam ritual. Lambert Giebels (2001), 

menuliskan bahwa Ibu Bung Karno lantas menyuruh putranya untuk berbaring 

dipasir halaman rumahnya. Lalu ia melangkahinya tiga kali, yang dimaksudkan 

dengan kekuatan magis yang ada dibagian tubuhnya (tempat ia melahirkan 

putranya) ia memberikan putranya supaya selamat selama menempuh 

kehidupannya yang baru. 

Bukan perkara yang mudah diera serba susah karena adanya penjajahan. 

Apalagi seorang anak yang baru berusia 16 tahun pindah dan tinggal dikota 

yang jauh dari orang tuanya. Untuk mempermudah anaknya selama tinggal di 

Surabaya, maka Raden Soekemi menitipkan putranya kepada sahabatnya di 

Surabaya, yakni Raden Haji Oemar Said Tjokroaminoto, yang lebih dikenal 

dengan nama H.O.S Tjokroaminoto. (Giebels, 2001: 19-20) 

Atas bantuan Tjokroaminoto, Bung Karno banyak memperoleh 

kemudahan saat tinggal di Surabaya dan dapat belajar di HBS dengan baik. 

Selain itu, Tjokroaminoto juga memberikan tempat tinggal bagi Bung Karno. 

Bung Karno juga belajar dan dididik oleh Tjokroaminoto. Selain belajar, Bung 

Karno juga diajari ilmu tentang pengetahuan umum, status Tjokro yang pada 

saat itu sebagai pimpinan Sarekat Islam, secara tidak langsung juga 

mengajarkan banyak ilmu tentang organisasi pergerakan serta paham-paham 

baru yakni tentang nasionalisme. 

Keputusan menitipkan Bung Karno untuk tinggal ditempat Tjokro 

nampaknya sebuah pilihan yang sangat tepat. Dimana Bung Karno 
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memperoleh banyak pelajaran berharga bagi hidupnya, hal tersebut karena 

dirinya tinggal bersama dengan tokoh pergerakan, yang merupakan pentolan 

SI. Dimana Bung Karno dikenalkan dengan hal-hal baru yang bertalian dengan 

pergerakan, dan banyak berdiskusi dengan orang-orang hebat, menurut 

Sulaiman Effendi (2014), bahwa sejak saat itu, sejak dirinya tinggal di tempat 

Tjokroaminoto, Bung Karno mulai bertemu dengan tokoh-tokoh pimpinan 

Sarekat Islam, seperti Alimin, Musso, Dharsono, Haji Agus Salim, dan Abdoel 

Moeis. Pertemuan itulah yang telah memberikan pengaruh besar bagi Bung 

Karno untuk ikut terlibat dalam berbagai organisasi. Tahun berikutnya, Bung 

Karno mulai aktif dalam beberapa organisasi kepemudaan. Ia bergabung 

dengan Tri Koro Darmo, cabang dari Budi Utomo. Pada tahun 1918, organisasi 

tersebut berganti nama menjadi Jong Java (Pemuda Jawa). Selain itu, ia juga 

aktif menulis di sebuah koran harian yang dipimpin oleh Tjokroaminoto, yaitu 

Oetoesan Hindia. (Efendi, 2014: 13) 

Lima tahun di Surabaya merupakan waktu yang amat berpengaruh bagi 

Bung Karno. Dimana rumah Tjokroaminoto tidak hanya menjadi tempatnya 

mondok untuknya, sebagai pelajar yang datang dari jauh. Namun dipondokan 

tersebutlah Bung Karno banyak mendapatkan pengetahuan yang menjadi awal 

pembentukan jati dirinya. Kecerdasan serta semangatnya untuk selalu bisa 

dikatakan merupakan warisan dari kedua orang tuanya yang merupakan 

berdarah bangsawan sekaligus dari lingkungan pendidikan.  

Pemikiran Bung Karno yang tajam dan cerdas, adalah hal yang wajar 

karena ia telah membiasakan diri dengan belajar, serta membaca, dan hal 
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tersebut tidak bisa lepas dari latar belakang keluarganya yang memang dari 

dunia pendidikan, yang artinya pendidikan Bung Karno merupakan perhatian 

utama bagi keluarganya. Rumah Tjokro lah ia banyak mendapatkan buku-buku 

bacaan yang tidak ia dapatkan di sekolahan. Diceritakan Situmorang (2015), 

Bung Karno memperoleh pembelajaran secara langsung kepada para tokoh-

tokoh pergerakan saat itu yang berkunjung ke rumah pondokannya. Didalam 

kamar gelap dan sempit,  Bung Karno berkenalan dengan banyak pemikiran 

tokoh-tokoh besar dunia. Diusianya yang masih remaja, Bung Karno telah 

membaca serta mempelajari berbagai jenis buku penting yang melegenda 

dalam sejarah dunia, yang didapatkan dari buku-buku koleksi Tjokro. 

(Situmorang, 2015: 55-56) 

Selama lima tahun Bung Karno bergumul dengan berbagai kalangan, dari 

dunia pendidikan, dunia pergerakan, dan dunia politik, didapatnya selama 

menempuh sekolah di HBS. Selain mendapatkan ilmu, Bung Karno muda juga 

mendapatkan seorang istri yakni Oetari yang tidak lain adalah anak dari 

Tjokroaminoto. Menurut Lambert Giebels (2001), saat duduk dikelas akhir di 

HBS Bung Karno menjadi agak terasingkan, hal tersebut dikarenakan pada saat 

usianya 19 tahun Bung Karno telah menikah dan aktif dalam kegiatan politik 

hal tersebut menjadikannya merasa asing dan jauh dengan teman-teman 

sekelasnya yang rata-rata usianya 2 tahun lebih muda darinya. Tahun-tahun 

akhir sekolahnya dihabiskan selain untuk belajar di sekolah, digunakan untuk 

berpesta, bermain berbagai olahraga. Satu-satu pengharapanya adalah bisa 

lulus dan memperoleh ijazah dari HBS. (Giebels, 2001: 42-43) 
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Pengharapan panjang Bung Karno, untuk mendapatkan ijazah, akhirnya 

terwujud. Setelah pada tanggal 10 juni 1921, Maju dan Menyelesaikan ujian 

kelulusan yang cukup sulit sama halnya dengan ujian saat masuk HBS. 

Rangkaian ujian yang dimulai dengan ujian tertulis pada bulan April. Ujian 

lisan pada bulan mei, lima belas mata pelajaran yang di ujikan ada satu mata 

pelajaran yang cukup menarik, dimana dalam satu pelajaran mengarang, Bung 

Karno mengajukan empat judul karangan “Perpisahan yang berat”, “Dolce 

for niente”, “Tetangga yang menyebalkan”, dan “Hukum di yang terkuat” 

(Giebels, 2001: 43) 

Pada saat usianya 20 tahun, Bung Karno akhirnya menyelesaikan studi 

yang ditempuhnya di HBS selama lima tahun, dengan berbagai kegiatan 

sampingnya membuktikan bahwa, dia anak yang cerdas, hal itu dibuktikan 

dimana dari 67 calon lulusan hanya 52 yang berhasil dan nama “Soekarno” ada 

disana. Bung Karno merupakan satu dari lima anak pribumi dan satu orang 

anak Cina. (Giebels, 2001: 43) 

Setelah menyelesaikan studinya dari HBS pada tahun 1921, untuk saat ini 

setara dengan, Sekolah Menengah Atas (SMA), Bung Karno muda ingin 

meneruskan cita-citanya, studi lanjut di luar negeri, yaitu melanjutkan ke 

negeri kincir angin Belanda. Akan tetapi keinginanya bertepuk sebelah tangan 

dengan kedua orang tuanya tak merestuinya, karena menghendaki putranya 

untuk melanjutkan di dalam negeri. Akhirnya Bung Karno Muda mengikuti 

kehendak kedua orang tuanya, dan melanjutkan di Technische Hooge School, 
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Sekolah Tinggi Teknik, atau yang dikenal sebagai ITB (Institut Teknologi 

Bandung) saat ini. (Situmorang, 2015: 56-57) 

Sama halnya saat kepindahnya dari Mojokerto ke Surabaya, dimana ia 

dititipkan oleh ayahnya kepada Tjokroaminoto. Kemudian saat kepindahan-

nya, dari Surabaya ke Bandung untuk studi lanjut, Bung Karno pun di titipkan 

oleh mertuanya, Tjokro, kepada sahabatnya di Bandung, dan tinggal disana, 

dirumah Haji Sanusi. Adapun tujuannya adalah mempersiapkanya untuk masa 

mendatang, dengan harapan Bung Karno yang akan melanjutkan perjuangan-

nya, sehingga ia dititipkan oleh mertuanya untuk tinggal dirumah Haji Sanusi 

yang tak adalah anggota dari Sarekat Islam. (Situmorang, 2015: 57)    

Bandung, ibarat kawah candra dimuka kedua bagi Bung Karno. Dimana 

kematangannya, baik secara pribadi dan secara intelektual, banyak didapat dan 

digembleng disini. Hal tersebut membuat hari-hari Bung Karno begitu sibuk 

bahkan hampir tak memiliki waktu bersama istrinya yakni Oetari. Dikisahkan 

dalam Cindy Adams (2014), Bung Karno kerja disekolah, pekerjaan rumah 

banyak sekali, kuliah-kuliah diberikan 6 hari dalam seminggu. Ditambah 

dengan ujian tertulis setiap triwulan, selama sebulan benar-benar melelahkan. 

(Adams, 2014: 63) 

Pada awal dirinya menjadi mahasiswa, dia sudah dihadapkan dengan 

masalah. Hal ini membuatnya tersendat dalam akdemiknya, karena banyak hal 

yang harus Bung Karno kerjakan sebagai kepala keluarga, menggantikan 

mertuanya yang ditangkap dan tahan oleh pemerintahan kolonial. Disebutkan 

dalam Lambert Giebels (2001), kehidupan dan kenyamanan yang baru saja 
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didapatkan dikota kembang, harus sirna seketika. Manakala kabar dari Jawa 

Timur datang mengusik dan menggangu kenyamanannya. Dimana pada bulan 

Agustus 1920, mertuanya ditangkap polisi Surabaya. Oleh karena itu, Bung 

Karno akhirnya memutuskan kembali pulang ke Surabaya. (Giebels, 2001: 45-

47) 

Ditahannya Tjokroaminoto, berdampak pada kehidupan Bung Karno. 

Secara tidak langsung sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab yang 

besar, membuatnya memilih untuk bekerja. Dijelaskan Lambert Giebels 

(2001), sekembali di Surabaya, Bung Karno mendapatkan pekerjaan  di Staat 

Spoor-en tramwegen (perusahaan kereta api dan trem negara). Dengan pangkat 

juru tulis, mendapatkan gaji sebesar 165 gulden. Gaji tersebut setara dengan 

kondisi Bung Karno yang hanya lulusan HBS, ditambah lagi saat itu pada tahun 

1921 perusahaan dalam posisi menghemat anggaran pengeluaran. Dari gaji 

tersebut Bung Karno membaginya, 120 gulden kepada istrinya, kemudian 

sisanya 45 gulden ditabung sebagai uang sakunya. (Giebels, 2001: 47) 

Dengan ditahannya Tjokro, maka Bung Karno menggantikan sebagai 

kepala keluarga, yang artinya Bung Karno menggantikan semua peran dari 

Tjokro. Hal tersebut yang akhirnya membawa Bung Karno dalam pusaran 

politik yang bergejolak didalam organisasi yang dipimpin mertuanya, 

dijelaskan dalam Lambert Giebels (2001). Pertentangan dalam jajaran 

pimpinan dengan para infiltran komunis, dalam tubuh Sarekat Islam. Akhirnya 

meletus pada bulan Oktober 1921 ditandai dengan diselenggarakannya kongres 

nasional  luar biasa, dimana dalam kongres ini mengasilkan tentang kejelasan 
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partai, dimana partai melarang keanggotaan ganda. Dengan demikian maka 

anggota yang berhaluan komunis akhirnya ramai-ramai meninggalkan SI. 

Kehadiran Bung Karno dalam kongres tersebut, yang mengatas namakan 

Tjokro akhirnya menyepakati resolusi tersebut. (Giebels, 2001: 47-48) 

Setelah mengalami proses yang panjang akhirnya pada tahun 1922 

mertuanya dibebaskan dari tuduhan dan menunggu waktu banding, dan 

akhirnya dibebaskan. Meskipun mertuanya telah di bebaskan, tetapi Bung 

Karno tetap memilih tinggal di Surabaya. Adapun alasanya untuk menunggu 

tahun kuliah baru, dan bertahan dengan pekerjaannya. Pada masa kurun waktu 

tersebutlah, hubungan Bung Karno mulai renggang dengan, gurunya, 

inspirator, sekaligus mertuanya yang dalam sementara waktu telah ia wakili. 

Adapun alasannya lebih dikarenakan sikap politik yang berbeda. Dimana garis 

politik yang dinilai semakin menjauh. 

Aktifitas belajar sebagai mahasiswa di Bandung akhirnya dimulai 

kembali, tepatnya pada bulan Juni 1922. Sukrano dan istrinya kembali ke 

keluarga Haji Sanusi, setelah uang kos dibayar oleh mertuanya. Kemudian 

tanggungan kuliahnya juga harus dibayar yang berjumlah 200 gulden 

pertahunya, biaya ujian biaya buku dan biaya pakean. Dilunasi oleh tunjangan 

Raden Soekemi, akhirnya kegiatan belajar pun kembali Bung Karno dapatkan. 

(Giebels, 2001: 48) 

Bandung merupakan, kota ketiga setelah Mojokerto dan Surabaya, yang 

memiliki andil, dalam membentukan kepribadian Bung Karno. Jika Mojokerto 

mengajarkan tentang pentingnya pendidikan, yang membuatnya melanjutkan 
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sekolah. Mojokerto kota dimana dirinya banyak mendapatkan pelajaran 

berharga, yang berkaitan dengan kepekaan sosial serata melihat realitas dari 

kondisi bangsanya. Kemudian Surabaya, dikota ini adalah kota yang 

mengajarkan kemandirian, dimana dirinya harus hidup jauh dari orang tuanya. 

Selain itu, kota Surabaya juga kota yang telah menempa pikirannya, dimana di 

kota tersebutlah dirinya berkenalan dengan organisasi pergerakan, serta 

berkenalan dengan tokoh-tokoh pejuang revolusioner, dan di kota ini lah 

pemikiran Bung Karno berkembang pesat karena banyak diilhami dari para 

pemikiran tokoh-tokoh dunia dari buku-buku yang dibacanya. 

Kota Bandung, bisa dikatakan kota yang telah memupuk dan menempa 

pemikiran Bung Karno, baik secara pemikiran maupun secara tindakan. Secara 

sederhana, di Bandung-lah Bung Karno menemukan jati dirinya serta 

mendapatkan kematangan dalam pemikirannya. Memperluas jaringannya 

dengan tokoh pergerakan Indonesia waktu itu, khususnya dalam bidang politik. 

Disebutkan dalam Jonar T.H Situmorang (2015) di kota Bandung inilah 

Bung Karno bertemu dan berintraksi dengan Ki Hadjar Dewantara, Tjipto 

Mangunkusumo, dan Dr. Douwes deker yang merupakan pimpinan pergerakan 

Nation Indische Partij (NIP). Kemudian di rumah Tjipto berkenalan dengan 

Mohamad Natsir, pemuda revolusi asal Sumatra. Selain itu di Bandung, 

Sukarno juga mendirikan sebuah club studi, dengan norma-norma lain dari 

korps mahasiswa Bandung. Dan di Bandung lah pertama kali dirinya, 

menyaksikan kekecewaan terhadap rekan-rekan mahasiswa yang dinilainya 

terlalu lemah, yang kemudian dirinya maju berorasi, dan disitulah dirinya 
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mulai dikenal banyak orang karena pidato orasinya banyak dimuat surat kabar 

yang terbit esok harinya. (Giebels, 2001: 47)  

Selain itu, Bandung juga kota yang telah mengantarkan Sukarno lulus 

ujian Insinyur pada 25 Mei 1926. Dalam acara dies natalis ke-6 Technice 

Hooge Shool tanggal 3 Juli 1926, Bung Karno diwisuda bersama 18 Insinyur 

lainnya, dimana 3 dari 19 orang yang diwisuda merupakan orang Jawa. Yakni 

Sukarno, Anwari dan Soetedjo, dan satu lagi Johnes dari Minahasa dengan 

begitu maka jumlah seluruhnya yang berasal dari kaum pribumi berjumlah 4. 

Perjuangan panjang selama kurang lebih 6 tahun sebagai mahasiswa akhirnya 

berbuah manis dan kegembiraan, saat mimpinya sebagai Insinyur terwujud 

(Situmorang, 2015: 57-58) 

Meskipun Bung Karno telah berhasil mencapai gelar Insinyur, ia tidak 

begitu fokus dalam bidangnya itu. Pada masa-masa selanjutnya, ia lebih aktif 

dalam dunia politik, tetapi ia juga tidak sepenuhnya berpaling dari dunia 

arsitek. Terbukti, pada tahun 1926, Bung Karno bekerja sama dengan Ir. 

Anwari untuk mendirikan sebuah biro arsitek, yang bertempat di rumah Bung 

Karno di daerah Regwenteg (Jalan Dewi Sartika). (Effendi, 2014: 13) 

Figur Bung Karno merupakan sosok yang luar biasa, berdasarkan latar 

belakang pendidikannya, Bung Karno merupakan seorang insinyur lulusan 

teknik sipil. Tetapi pengalaman perjalanan hidupnya yang penuh dengan 

kemelut, membuatnya terseret dalam arus politik. Dimana dirinya bergelut 

dengan dunia pemikiran, filsafat, pemerintahan dan pembangunan. Kombinasi 

tersebut menjadi sebuah keunikan tersendiri bagi pribadinya. Kegemaran dan 
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bakatnya sebagai seorang tokoh politik tidak diragukan lagi dimana begitu 

banyak pemikirannya yang konstruktif dalam mewujudkan kemerdekaan 

bangsa ini salah satunya melalui jalur politik. 

Jiwa dan pemikiran politik Bung Karno, merupakan prestasi yang tak 

dapat ditampik kebenarannya. Kegemarannya semasa studi di Surabaya, 

banyak memberinya pengalaman berharga. Melalui organisasi yang dikuti, jiwa 

politik yang kental dan matang, didukung latar belakang disiplin ilmu Teknik 

Sipil menjadikannya seorang dengan jiwa kepemimpinan yang luar biasa. 

Perpaduan pemikiran dan pengetahuannya merupakan perpaduan yang 

sempurna. Pengetahuan politik dan ilmu Teknik Sipil yang dikuasainya, 

merupakan sebuah kombinasi yang sempurna untuk menjadikan dirinya 

sebagai seorang insinyur, yang tidak hanya berkutat pada pembangunan fisik 

semata. Bung Karno benar-benar seorang arsitektur sejati, arsitek yang tidak 

hanya bergelut dalam rekontruksi bangunan namun arsitek bagi rekontruksi 

bangsa Indonesia. 

Dunia politik Bung Karno bersemai, di kota Surabaya. dimana kota 

Surabaya, ELS, dan rumah Tjokroaminoto, merupakan bagian penting dalam 

sejarah hidup Bung Karno. Tiga tempat tersebut bisa diibaratkan sebagai 

kawah candra dimuka bagi kehidupan Bung Karno. Karena di tempat itulah 

Bung Karno ditempa dan digodog secara pemikiran dan mental. Sehingga tak 

heran, jika di hari-hari selanjutnya Bung Karno menjadi pribadi yang matang 

baik dalam pemikiran maupun tindakan yang hingga saat ini ide dan 
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gagasannya masih dinilai relevan. Karena hal tersebut merupakan hasil dari 

gemblengan selama hidup di kota Surabaya bersama Tjokroaminoto. 

Pada saat Bung Karno masih bersekolah di HBS Surabaya dan tinggal 

bersama Tjokroaminoto, Bung Karno banyak bertemu dengan para tokoh 

Sarekat Islam. Pertemuan ini ternyata mampu membakar spirit Bung Karno 

untuk terus terjun di dunia pergerakan. Pada tahun 1915, Bung Karno 

bergabung dengan salah satu organisasi pemuda yang cukup terkenal pada 

masa itu, yakni organisasi Jong Java (Pemuda Jawa) cabang Surabaya. Sejak 

itu, sosok Bung Karno sebagai seorang ahli politik mulai kelihatan. 

Kota Surabaya sebagai dapur nasionalisme Bung Karno dimana dalam 

kurun waktu ini Bung Karno banyak berkenalan dengan para pemikir-pemikir 

dunia barat. Melalui kegemarannya membaca buku, Bung Karno yang memang 

seorang kutu buku banyak menyerap berbagai pengetahuan barat melalui buku 

bacaan baik dari filsafat, politik, demokrasi, sosialisme, serta banyaknya ide-

ide pemikir dunia yang ia serap pengetahuannya melalui berbagai bacaan, 

mengantarkanya pada perhelatan politik, dan hal ini semakin nampak dan jelas 

saat dirinya mulai menulis di surat kabar dengan rangkaian, secara berurutan 

yang bertema-kan dasar ideologi, yakni marxisme, nasionalisme, dan 

islamisme. Hal tersebut sudah cukup menunjukan pemikiran politik bung karno 

yang pada dasarnya ingin menyatukan bangsanya. (Kasenda, 2014: 47-49) 

Memasuki awal abad ke-20 banyak bermunculan organisasi-organisasi 

pergerakan yang memiliki tujuan tidak lain untuk menentang dan memprotes 

berbagai kebijakan-kebijakan kolonialisme Belanda. Organisasi sebutan calon 
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dokter-dokter jawa, seperti Boedi Oetomo Sarekat Islam, serta ISDV, yang 

semuanya berkembang pada era tersebut. Ketenaran Sarekat Islam yang banyak 

menarik simpatisan masa, pada tahun 1917 telah memperkenalkan Bung Karno 

dengan banyak tokoh pergerakan, yang semuanya menginginkan perjuangan 

mencapai kemerdekaan Indonesia. (Kasenda, 2014: 25-26) 

Dalam masa perjuangan tersebutlah sosok Bung Karno mulai sering 

tampil dan mulai giat melakukan berbagai diskusi dan kajian dengan berbagai 

tokoh. Dari berbagai pertemuan tersebut, Bung Karno mulai memetik intisari 

dari sebuah pergerakan dan mulai memahami arah tujuan gerakan sebagai 

perjuangan politik untuk mencapai sebuah cita-cita mulia yakni cita-cita 

kemerdekaan. Track record-nya semakin menanjak, terutama saat dirinya 

mengambil bagian dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam tubuh PKI 

dan SI, Bung Karno tampil mendamaikan, dimana Bung Karno memilih 

memberikan pandangnnya mengenai pentingya persatuan dan kesatuan, dimana 

dirinya mulai membentuk cita-cita organisasi yang mampu membentuk 

kesatuan massa, yang secara singkat dapat dikatakan Bung Karno meletakkan 

dasar persatuan dan kesatuan sebagai dasar nasionalisme. Hal tersebut ia 

tuangkan dalam tulisannya yang berjudul nasionalisme, islamisme, dan 

marxisme. (Kasenda, 2014: 26) 

Melihat apa yang Bung Karno gagas pada saat itu, maka sudah sangatlah 

jelas, bahwasanya semangat Bung Karno meletakan konsep dasar yang menjadi 

cita-citanya, yakni cita-cita menyatukan bangsa Indonesia dengan dasar 

persatuan, bukan dengan dasar mayoritas agama, dimana kala itu Indonesia 
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banyak yang beragama muslim, bukan pula mendirikan negara dengan dasar 

negara sosilais, marxis, tapi mendirikan negara dengan dasar persatuan 

nasionalis, yang cinta tanah air dengan landasan persatuan dan kesatuan 

dengan mengakat isu persamaan sebagai bangsa yang sama ditindas dan dijajah 

oleh kolonialisme Belanda. 

Pada dasarnya pemikiran politik Bung Karno adalah anti imperialisme 

dan anti kolonialsime, dengan isu anti penjajahan kemudian Bung Karno 

meramunya menjadi gagasan politik mempersatukan, seluruh komponen 

pergerakan dari semua latar belakang, untuk melebur menjadi satu yakni 

dengan persatuan dan kesatuan, dimana strategi politiknya yang dilandasi oleh 

anti imperialis dan anti kolonialis kemudian dijadikan sebuah kekuatan dengan, 

menggodog isu tentang musuh bersama, dimana musuh dari kaum sosialis, 

adalah kapitalisme, yang juga dimainkan oleh penjajah kolonial Belanda yang 

terus menghisap pribumi, kemudian dirinya juga, kalangan pribumi 

kebanyakan juga anggota muslim. 

Dalam Peter Kasenda (2014), dijelaskan bahwa aliran nasionalisme, 

islam, dan marxisme merupakan tiga kekuatan politik besar yang ada di 

Indonesia kala itu, dimana dalam benak pikiran Bung Karno tiga kekuatan 

besar tersebut harusalah diperhitungkan, meskipun ketiganya bagaikan minyak 

dan air yang tidak dapat bersatukan meskipun dalam satu tempat, namun Bung 

Karno memiliki cara untuk mendamikan guna mewujudkan cita-citanya, 

dimana Bung Karno menjinakan konflik yang ada dengan membuat konsensus, 

kaum islam tidak boleh lupa bahwa kapitalisme musuh marxisme, itu ialah 
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musuh islam pula karena pada hakikatnya meerwarde (keuntungan modal) 

yang ada dalam paham marxisme sama halnya riba dalam islam dengan strategi 

politik tersebut, Bung Karno menggiring kedua aliran untuk bersatu dengan 

cara menjadikan imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan Belanda 

adalah musuh bersama. (Kasenda, 2014: 26) 

Ketika Bung Karno pindah ke Bandung, ia mendirikan organisasi 

Aligemene Studie Club (ASC) tahun 1926. Organisasi tersebut merupakan hasil 

inspirasi dari Indonesische Studie Club oleh Dr. Soetomo. Dari tahun 1925 

hingga Juni 1927. ASC memang masih terbatas pada studi teori. Sebab, pada 

saat itu PKI masih jaya dan sanggup memegang komando pergerakan 

kebangsaan.  

Pada bulan November 1926 hingga Februari 1927, terjadi kekosongan 

kepemimpinan pergerakan kemerdekaan dikarenakan pemberontakan rakyat 

yang digerakkan oleh PKI. Oleh karena itu, Bung Karno beserta rekan-

rekannya berinisiatif untuk mengisi kekosongan tersebut. Menurut Bung 

Karno, saat itu adalah waktu yang tepat untuk mengubah Algemene Studie Club 

menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Dengan PNI, ia sering menunjukkan 

pergerakan yang menentang pemerintah Belanda. 

Dalam perjalanan politiknya tidak bisa dipungkiri, bahwasanya Bung 

Karno telah menjadikan nasionalisme sebagai gerakan sentral dimana setelah 

dirinya menggabungkan tiga aliran politik yang besar di Indonesia, ia terus 

mengobarkan semangat nasionalisme dengan rumusannya tentang nasionalisme 

sejati. Yang mengatakan bahwa nasionalisme sejati adalah nasionalisme yang 
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memiliki ciri, atau bercirikan islamisme dan marxisme, dimana keduanya dapat 

di semai dan tumbuh dalam aliran nasionalisme yang sejati yang anti 

penjajahan, anti imperialis, anti barat. (Kasenda, 2014: 30-31) 

Dalam catatan Dham yang dikutip Kasenda (2014), mengatakan 

nasionalisme yang dibangun Bung Karno merupakan  common dominator, 

yakni inspirasi untuk menyatukan ketiga haluan, yang merupakan inspirasi 

yang didapatkan dari tokoh India yakni Mahatma Gandhi. Dimana dirinya 

mengatakan bahwa nasionalisme merupakan kata yang memiliki makna yang 

berbeda-beda. Dimana dikatakan olehnya, dibarat, nasionalisme merupakan 

gerakan politik untuk membatasi  kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-

hak warga negara. Kegiatan politiknya terus berlanjut, dimana dirinya terus 

menyatukan fraksi-fraksi yang saling bertentangan untuk melakukan 

perlawanan terhadap kekuasaan kolonial melalui gagasan nasionalisme. 

(Kasenda, 2014: 32) 

Kegiatan politik Bung Karno semakin menggelora, hal tersebut ia 

lakukan secara terus menerus dimana ia tidak hanya menggalang kekuatan di 

dalam negeri dengan menanamkan nilai nasionalisme, pada semua pihak 

namun dirinya juga menggalang kekuatan melalui solidaritas Asia, dimana, 

dirinya menyampaikan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekejaman 

kolonialisme Belanda, merupakan perlawanan bangsa-bangsa Asia, dimana 

kemenangan bangsa terjajah merupakan kemengan Asia, dimana musuh yang 

dihadapi bangsa Indonesia ialah musuh yang sama yang dihadapi bangsa Asia. 

Pernyataan tersebut ditulisnya dalam Soeloeh Moeda, dimana dalam tulisan 
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tersebut dipublikasikan pada tahun 1928 dengan judul Indonesiasme dan Pan 

Asiasme, dimana Bung Karno mejelaskan kemenangan rakyat Mesir, 

Tiongkok, dan India atas imperialisme Inggis. Dengan kata lain Bung Karno 

secara politik sedang menggalang kekuatan dan dukungan dari negar-negara, 

yang ada di Asia atas gerakan yang sedang dilakukannya. (Kasenda, 2014: 33-

34) 

Kegiatan politiknya semakin berlanjut dan semakin menjadi, dimana 

keaktifanya dan kematangnya memahami politik sebagai alat perjuangannya 

membuatnya terjun dalam dunia politik yang lebih dalam dengan mendirikan 

partai, melalui partailah Bung Karno semakin nyata memperjuangkan 

bangsanya, dan karena aktifitasnya yang oleh kolonial dianggap 

membahayakan, maka karena kegiatan politiknya itu pula akhirnya yang 

mengantarkanya pada pengasingan bui. Tepatnya pada tanggal 29 Desember 

1929, Bung Karno ditangkap oleh Belanda di Yogyakarta. Keesokan harinya, 

ia dijebloskan ke penjara Banceuy atau Bantjeut yang terletak di tengah-tengah 

kota Bandung. Kemudian, pada tahun 1930 ia dipindahkan lagi ke penjara 

Sukamiskin. 

Bung Karno Kemudian mengajukan sebuah gugatan dengan menerbitkan 

sebuah tulisan yang berjudul Indonesia Menggugat. Selain itu, hukuman 4 

tahun penjara yang dijatuhkan Belanda kepadanya juga menimbulkan protes 

keras dari para rekan dan pendukungnya. Oleh karena itu, pada 31 Desember 

1931, Bung Karno dibebaskan dari penjara Sukamiskin. Setelah Bung Karno di 

bebaskan dari penjara Sukamiskin tahun 1931, ia bertekad menyatukan 
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kembali PNI-baru dengan Partindo (Partai yang didirikan oleh Sartono). Tetapi 

usahanya mengalami kegagalan, sehingga ia memutuskan untuk memilih 

Partindo pada tanggal 1 Agustus 1932 karena organisasi tersebut lebih sesuai 

dengan pribadinya dan menawarkan kebebasan untuk mengembangkan 

kemampuan agitasinya. (Adams,2014: 129-135) 

Pada kongres Partindo Juli 1933, Bung Karno menjelaskan konsep 

Marhaenisme. Pada kongres ini, Bung Karno juga sukses menyampaikan 

konsep Sosio-Nasionalisme dan Sosio Demokratis-nya. Kongres tersebut 

membuat pemerintah melakukan wanti-wanti dengan melarang pegawai negeri 

untuk ikut bergabung dengan Partindo dan puncak aksi pengawasan 

pemerintah ini. Bung Karno kemudian diasingkan ke daerah Flores, tepatnya di 

sebuah kampung nelayan terletak di kota Ende. (Adams, 2014: 153-155) 

Pengasingan ini sangat menyiksa Bung Karno, baik secara fisik maupun 

mental. Ia harus menjalaninya hingga tahun 1938, kurang lebihnya selama 5 

tahun. Selama itu, jiwa Bung Karno menjadi tertekan dan kesepian. Banyak 

yang menilai, proses pengasingan Bung Karno di Ende merupakan sebuah 

masa penyembuhan dan “pertaubatan” bagi Bung Karno. Seperti yang pernah 

disampaikan. Ende menjadikan Bung Karno seakan menemukan arah hidupnya 

yang lebih matang. Bung Karno sebagai politikus yang sibuk dengan PNI, 

kemudian berubah menjadi seorang negarawan yang memikirkan masa depan 

bangsanya. Dari seorang aktivis politik, menjadi seorang pemikir tentang dasar 

negaranya. Dari seorang yang terobsesi dengan trilogi Nasionalisme, 
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Islamisme, dan Marxisme, menjadi seorang yang mencetuskan Pancasila 

sebagai filsafat negara yang lebih universal. (Adams, 2014: 166) 

Pada tahun 1938, Bung Karno dipindahkan ke daerah Bengkulu, atas 

protes yang cukup keras dari berbagai golongan serta pengikutnya setelah 

mendengar bahwa Bung Karno terkena penyakit malaria. Pengasingan di 

Bengkulu dijalani oleh Bung Karno selama kurang lebih 4 tahun, dari 1938 

sampai 1942. Selama di Bengkulu, Bung Karno sering mengunjungi beberapa 

sekolah yang ada di sana, seperti sekolah Muhammadiyah di Kebun Roos dan 

sekolah Taman Siswa. Kegiatan Bung Karno di sekolah itu diisi perkumpulan 

dengan para guru dan berkumpul bersama siswa. Bung Karno mengajak para 

siswa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selain itu, ia juga sering ikut 

serta dalam menanamkan rasa cinta tanah air dengan terlibat langsung di 

berbagai kegiatan siswa, seperti kegiatan Kepanduan Bangsa Indonesia 

(Pramuka). (Adams, 2014: 167-169) 

Setelah menjalani pengasingan selama 4 tahun di Bengkulu, akhirnya 

Bung Karno dibebaskan pada tahun 1942. Hal ini bertepatan dengan 

keberhasilan pasukan Jepang, memukul mundur pasukan Belanda dari 

Indonesia. Pada tahun 1943, perdana menteri Jepang, Hideki Tojo, 

mengundang Bung Karno, Hatta, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo selaku 

perwakilan tokoh Indonesia yang bersedia bekerja sama dengan Jepang, untuk 

berkunjung ke Jepang. Ketiga tokoh tersebut telah dianggap sebagai bagian 

keluarga dari kekaisaran Jepang setelah dianugerahi “Bintang Kekaisaran 

(Ratna Suci)” oleh Sang Kaisar, yaitu Kaisar Hirohito. 
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Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Hatta dibujuk para 

pemuda untuk menyingkir ke Rengasdengklok, tepatnya di asrama pasukan 

Pembela Tanah Air (PETA). Bung Karno dan Hatta didesak oleh para pemuda 

agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno dan 

beberapa tokoh lainnya sempat menolak permintaan para pemuda tersebut, 

karena masih menunggu kejelasan dari pemerintah Jepang terkait janji mereka. 

Namun, Bung Karno dan Hatta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari kemudian, Bung Karno dan 

Hatta dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia oleh Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sejak saat itu, pemerintah dipimpin 

oleh “Dwi Tunggal”, yaitu Bung Karno dan Hatta. (Adams, 2014: 263-266) 

Pemerintah Belanda tidak langsung mengakui kemerdekaan Indonesia. 

Mereka beranggapan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah bentukan dari 

Jepang. Bahkan, pemerintah Belanda menuduh Bung Karno menjalin 

kerjasama dengan pemerintah Jepang, khusunya dalam kasus Romusha. Lewat 

Konferensi Meja Bundar di Den Haag, pada tanggal 27 Desember 1949, 

Belanda resmi menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Sejak saat 

itu, pemerintah Republik Indonesia  diubah menjadi Republik Indonesia 

Serikat (RIS). Bung Karno diangkat sebagai Presiden RIS dan Hatta menjabat 

sebagai Perdana Menteri RIS. Sedangkan Presiden Republik Indonesia  

diserahkan kepada Mr. Assaat. Sistem pemerintah dikenal sebagai periode RI-

Jawa-Yogya. Namun, sistem tersebut ditentang Rakyat Indonesia. Seluruh 

Pemikiran Sukarno Tentang..., Anwar Hadi Handoyo, FKIP UMP, 2018



43 

 

Rakyat Indonesia kemudian menuntut agar sistem pemerintahan dikembalikan 

pada sistem negara kesatuan. (Adams, 2014: 321-325) 

Atas tuntutan tersebut, pada bulan Agustus 1950, Bung Karno mengubah 

RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Karno kemudian 

diangkat secara resmi sebagai Presiden RI dan Hatta sebagai Wakilnya. Sukses 

mempersembahkan kemerdekaan bagi Indonesia, Bung Karno juga mulai 

memberikan perhatian besar terhadap negara-negara lain yang saat itu belum 

merdeka. Ia berinisiatif untuk menggelar Konferensi Asia-Afrika. Konferensi 

ini digelar di Bandung, pada tanggal 18 April 1955. Selain menghasilkan 

Gerakan Non-Blok, konferensi tersebut juga merumuskan 10 poin penting yang 

dikenal dengan sebutan “Dasasila Bandung”. 

Untuk mengokohkan politik luar negerinya, Bung Karno sering 

mengadakan kunjungan ke berbagai negara di dunia. Dalam kunjungan 

tersebut, ia menemui pemimpin-pemimpin dunia, seperti Nikita Khrushchev 

(Uni Soviet), Jhon F. Kennedy (Amerika Serikat), Fidel Castro (Kuba), Mao 

Tse Tung (RRC), dan lain sebagainya. Banyak yang mengatakan, masa-masa 

kejayaan pemerintahan Bung Karno terjadi antara tahun 1960-1965. Sebab 

pada masa ini, ia membangun negara Indonesia dengan semangat Revolusi, 

dimana dirinya banyak melakukan aksi-aksi diplomasi dan juga konfrontasi, 

serta ia mengenalkan Indonesia kepada dunia dengan gagasan Marhaenisme, 

dimana ia kenalkan dengan sebutan “Sosialisme ala Indonesia”. (Kasenda, 

2014: 181-188) 
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Bung Karno mulai berencana membangun kekuatan baru di dunia yang 

disebutnya dengan New Emerging Forces. Ide ini mendapatkan apresiasi yang 

cukup besar dari kalangan pemimpin dunia, khusunya dari negara-negara 

berkembang yang ingin bergabung dalam kelompok tersebut. Namun, dengan 

rencana inilah yang kemudian membuat negara-negara besar dan maju, 

membenci Bung Karno dan Indonesia. Akibatnya, negara-negara kapitalis di 

dunia, saat itu begitu gandrung untuk menurunkannya dari kursi kepresidenan, 

khususnya sebelum New Emerging Forces terbentuk. 

Kursi kepresidenan Bung Karno semakin terguncang setelah terjadinya 

peristiwa pembunuhan 6 jendral dan 1 perwira pada tanggal 30 September 

1965 atau lebih kita kenal dengan Gerakan 30 September (G 30 S). Terkait 

dengan oknum atau kelompok yang menjadi pelaku utama dalam peristiwa 

tersebut, sejauh ini masih kontroversial dan menyimpan misteri. Yang jelas, 

tuduhan paling kuat selama ini tertuju pada Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Peristiwa itulah yang kemudian memicu munculnya demonstrasi besar-besaran 

yang mengajukan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yang salah satunya berisi 

tentang tuntutan pelarangan PKI. Namun, Bung Karno menolak Tritura 

tersebut. Menurutnya, tuntutan terhadap pelarangan PKI akan bertentangan 

dengan ideologi NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang 

dibangunnya. Penolakan itulah yang kemudian menjadikannya semakin terjepit 

dan kekuasaan politiknya semakin melemah. (Kapitsa & Maletin, 2009: 304-

312) 
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Pada tanggal 17 Agustus 1966, dalam rangka merayakan proklamasi, 

Bung Karno menyampaikan pidato “Jas Merah” (Jangan Sekali-kali 

Melupakan Sejarah). Pidato inilah membuat massa melakukan demonstrasi di 

depan Istana Merdeka pada tanggal 1 hingga 3 Oktober 1966. Mereka 

menuntut agar Bung Karno bertanggung jawab atas peristiwa G 30 S. Hingga 

berlanjut pada tanggal 30 November 1966. Bahkan, pada tanggal 9-12 

Desember 1966, massa yang terdiri atas sekitar 200 mahasiswa ini terus 

mendesak agar Bung Karno segera diadili. (Sumartono, 2018: 177-236) 

Atas tuntutan-tuntutan tersebut, pada tanggal 10 Januari 1967, Bung 

Karno memberikan pernyataannya lewat pidato “Pelengkap Nawaksara”, 

bahwa ia telah mengutuk peristiwa G 30 S, yang dalam istilahnya disebut 

dengan Gestok (Gerakan Satu Oktober). Hingga akhirnya, pada tanggal 20 

Februari 1967, Bung Karno pun menyerahkan kekuasaan kepada Jendral 

Soeharto melalui sebuah pengumuman. (Effendi, 2014: 39) 

Pengumuman tersebut langsung mendapat penegasan dari Jendral 

Soeharto melalui pidatonya pada tanggal 23 Februari 1967 yang disiarkan 

Radio Republik Indonesia (RRI). Pada hari itu juga, DPR gotong royong 

mengeluarkan Resolusi No. 724 tentang pemilihan Pejabat Presiden Repubik 

Indonesia. Akhirnya, Bung Karno dicabut jabatannya secara resmi setelah 

dikeluarkannya penetapan MPRS pada tanggal 7 Maret 1967, yaitu TAP MPR 

No. XXXIII/MPRS/1967. Surat tersebut berisi tentang pencabutan kekuasaan 

Bung Karno sebagai Presiden RI, serta pengangkatan Jendral Soeharto sebagai 

Presiden hingga dilaksanakannya pemilu. (Effendi, 2014: 40-41) 

Pemikiran Sukarno Tentang..., Anwar Hadi Handoyo, FKIP UMP, 2018



46 

 

B. Hakikat Nation and Character Building 

Nation and Character Building, yang merupakan kajian utama dalam 

penelitian skripsi ini, merupakan sebuah konsepsi pemikiran dari sang 

revolusioner, Ir. Soekarno sebagai sebuah gagasan yang terlahir dari sejarah 

panjang perjuangan bangsa. Sehingga memberikan kesan tersendiri bagi  Bung 

Karno yang pada akhirnya menuangkan hasil perjalanan hidupnya dan 

perjalanan perjuangannya dalam ide pemikiran yaitu Nation and Character 

Building, sebagai suatu ajaran dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara. 

Begitulah gambaran singkat dari peneliti, yang didapatkan dari hasil 

membaca dari berbagai sumber literatur yang ada. Mengingat kajian utama 

dalam penelitian ini adalah pemikiran Bung Karno tentang Nation and 

Character Building, yang pernah digagas oleh tokoh dari masa lampau, maka 

perlu adanya pengejawantahan secara mendalam dari pendapat ahli sebagai 

langkah awal memahami dan menjabarkan makna dari kata Nation Building, 

sehingga pada tahap pembahasan selanjutnya tidak terjadi kesalah penafsiran, 

sehingga penelitian yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan tujuan. Serta 

untuk menghindari adanya multi tafsir, dalam interpretasi maka perlu adanya 

penjabaran istilah berdasarkan pernyataan para ahli, adapun yang akan 

dijabarkan dalam tahap ini adalah sebagai berikut: (Rosolemba, 2017: 12) 

1. Nation and Character Building, merupakan sebuah istilah untuk 

membangun sebuah karakter bangsa yang berasal dari kata Nation Building. 

Dijelaskan dalam Trio Dharma Kristo Rosolemba (2017), dalam tesisnya  

bahwa, Nation Building berasal dari dan termasuk dalam ruang lingkup 
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politik, Nation Building merupakan sebuah terminologi baru popular 

disekitar tahun  1950-an dan 1960-an yang muncul bersamaan dengan 

kelahiran negara-bangsa (nation state) baru, baik di benua Afrika maupun 

Asia pasca perang  dunia ke II. 

2. Menurut Francis Fukuyama dalam Trio Dharma Kristo Rosolemba (2017), 

Nation Building dipahami sebagai upaya pembangunan institusi politik dan 

pembangunan ekonomi pasca konflik ataupun perang. Karena itu menurut 

Fukuyama terdapat dua kata kunci dalam terminologi ini yakni rekonstruksi 

(reconstruction) dan pembangunan (development). Rekonstruksi menunjuk 

pada upaya perbaikan kembali restoration kondisi sosial  masyarakat yang 

hancur akibat peperangan, sedangkan pembangunan merujuk pada 

penciptaan institusi baru dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. 

3. Sementara tokoh lain yang juga mengemukakan tentang Nation Building 

yaitu Fadl dalam Trio Dharma Kristo Rosolemba (2017), bahwa Nation 

Building sebagai satu proses integrasi nasional dan upaya konsolidasi dalam 

rangka memperkuat berdirinya suatu entitas bangsa-negara modern yang 

baru yang dibedakan dengan bentuk negara lama (tradisonal) seperti bentuk 

feodal dan dinasti. 

4. Sedangkan menurut Kolstoe (2016), dalam Trio Dharma Kristo Rosolemba 

(2017), bahwa Nation Building dimaknai sebagai upaya penyatuan 

kelompok-kelompok maupun kepentingan yang berbeda ke dalam satu 

kelompok baru. Dengan kata lain Nation Building merupakan upaya yang 

dilakukan dalam rangka mempersatukan masyarakat suatu bangsa dengan 
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berbagai latar belakang  berbeda, baik etnis maupun agama. (Rosolemba, 

2017: 12) 

Melihat dan membaca penjabaran secara umum para ahli diatas, maka 

jika ditarik benang merah sebagai suatu simpulan tentang konsep Nation and 

Character Building yang digagas oleh presiden pertama bangsa ini, maka 

Nation and Character Building merupakan sebuah cita-cita tokoh dalam 

menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan wujud saling 

menerima. Hal tersebut tentulah sangat jelas mengingat apa yang termaktub 

dalam konsep Nation and Character Building merupakan, jawaban atas kondisi 

sosial masyarakat negara Indonesia, dimana masyarakat Indonesia yang begitu 

majemuk, yang amat komplek baik dari segi suku, ras agama dan budaya. 

Menurut Trio Dharma Kristo Rosolemba (2017), mengungkapkan bahwa 

Sukarno sendiri dalam beberapa tulisan/ pidato menggunakan terminologi 

Nation Building dan Nation and Character Building. Secara singkat, Nation 

Building didefinisikan sebagai upaya membina bangsa, sementara Nation and 

Character Building dimaknai sebagai upaya membentuk karakter/ mental 

bangsa Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Sukarno tidak membedakan 

secara tajam kedua terminologi yang digunakannya, meskipun kemudian, 

Sukarno lebih kerap menekankan terminologi Nation and Character Building. 

(Rosolemba, 2017: 13-14) 

Secara sederhana adanya konsep Nation and Character Building Sukarno 

merupakan hal yang selalu direfleksikan oleh Sukarno dalam kehidupannya 

baik dalam keseharian yang bertalian dengan pemikirannya maupun dalam 
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kehidupan dan pemikiran politik yang dikemas dalam berbagai ide pemikiran 

seperti konsep hidup Berdikari (berdiri diatas kaki sendiri) hal tersebut 

didukung dengan pernyataan dari Trio Dharma Kristo Rosolemba (2017) 

menurutnya, secara operasional pemikiran tentang Nation And Character 

Building merujuk pada apa yang Sukarno sebut dengan Trisakti yang meliputi, 

berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian secara 

budaya. Bila dipadukan ketiganya tersimpul dalam satu kata: Berdikari. 

(Rosolemba, 2017: 14) 

C. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan 

Eksistensi Indonesia sebagai satu negara memanglah sudah diakui dimata 

dunia. Dimana status Indonesia sebagai salah satu bagian negara di dunia 

nampaknya sama dengan negara-negara kebanyakan lainnya. Eksistensi 

Indonesia sebagai sebuah negara tentunya karena Indonesia telah memenuhi 

prasyarat sebagai sebuah negara yang merdeka. Sama dengan negara lainnya, 

namun ada yang membedakan antara negara Indonesia dengan negara-negara 

lainnya, dimana bangsa negara ini tersusun dan berdiri atas kemajemukan dan 

keberagaman suku, ras, dan budaya, bahkan dalam hal agama pun begitu 

komplek di Indonesia.  

Pendapat tersebut sebagaimana di ungkapkan Eko A Meinarno dan Sri 

Fatmawati M (2016) Jurnal, kelahiran negara Indonesia tidaklah sama dengan 

negara lain di dunia, keberagaman adalah benih dasar Indonesia. Oleh 

karenanya Indonesia memang berbeda dengan negara yang sedari awal nyaris 
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satu bangsa, tetapi Indonesia merupakan sebuah negara yang multikultural. 

(Meinarno dan Sri Fatmawati, 2016: 12) 

Pernyataan serupa juga diungkapkan Kusumo Hamidjojo dalam Gina 

Lestari (2015) Jurnal, bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara 

multikultural terbesar di dunia, hal ini dapat dilihat dari kondisi sosio kultural 

maupun geografis Indonesia, yang begitu kompleks, beragam, dan luas. 

Indonesia terdiri dari atas sebagian besar kelompok etnis, budaya, dan agama, 

yang masing-masing plural dan sekaligus heterogen (aneka ragam). (Lestari, 

2015: 31) 

Latar belakang bangsa yang terdiri dari multietnis dan multikultural 

merupakan sebuah keunikan sekaligus sebuah anugrah yang besar dari Tuhan 

Yang Maha Esa, yang diberikan kepada bangsa ini. Telah bersama-sama kita 

pahami bahwa bangsa ini dengan latar belakang yang begitu majemuk. Dengan 

multikultural dan multietnis, merupakan sebuah kekuatan tersendiri yang 

jarang dimiliki negara lain di dunia. 

Akan tetapi, keberadaan kondisi negara tersebut juga dapat menjadi 

sebuah bomerang bagi bangsa ini, yang dapat mengantarkan pada titik 

kehancuran dan perceraian bangsa. Hal tersebut sangat mungkin terjadi apabila 

Indonesia, sebagai sebuah negara tidak lagi mampu memanajemen, serta 

mengontrol atas kemajemukan serta keanekaragaman tersebut. Selain itu, hal 

tersebut sangat mungkin terjadi apabila bangsa ini tak lagi mampu menjaga 

persatuan dan kesatuan atas kebhinekaan yang dimilikinya. 
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Melihat fakta-fakta tentang keberagaman bangsa kita yang berada dalam 

multietnis dan multikultural maka sangat rawan, dan sangat riskan terhadap 

lahirnya sebuah konflik yang memungkinkan menyulut lahirnya perpecahan. 

Apalagi jika melihat kenyataan Indonesia pada saat ini tentunya tidak bisa 

lepas dari pusaran arus globalisasi tentunya menambahkan permasalahan 

bangsa ini. Hal tersebut pernah diungkapkan oleh Kaelan dalam Didik Baehaqi 

Arif (2011), Makalah diskusi yang disampaikan di UNDIP, menyatakan bahwa 

dewasa ini, Indonesia selain dihadapkan pada berbagai konflik dalam konteks 

kehidupan berbangsa dan bernegara, kita juga dihadapkan pada berbagai krisis. 

Seperti krisis kebudayaan, krisis kepemimpinan, krisis keteladanan terutama 

krisis moralitas. (Arif, 2011: 2) 

Bahkan dalam pernyataan selanjutnya Kaelan (2011), mengungkapkan 

bahwa kini, kita dihadapkan pada semakin lunturnya, nasionalisme bangsa, 

lemahnya penegakan hukum, korupsi yang semakin merebah kolusi dan 

nepotisme krisis demokrasi, primordialisme, etika politik, yang dilakukan 

kalangan elit terutama penyelenggara negara. Dewasa ini sangat menambah 

kekecewaan serta ketidak percayaan rakyat. (Arif, 2011: 2) 

Melihat pernyataan-pernyataan diatas maka, mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan salah satu pelajaran yang memegang peran 

sebagai alat pembentukan moral anak bangsa. Mengembalikan nilai-nilai 

nasionalisme, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa dan negaranya.  

Dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan nantinya mampu 

menciptakan generasi penerus bangsa yang dapat mewujudkan tujuan bangsa 
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sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial. Sebab itu Pendididkan Kewarganegaraan sudah 

diajarkan dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), dan Sekolah Mengah Atas (SMA) bahkan sampai Perguruan 

Tinggi. 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk 

menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku cinta 

pada tanah air dan rela berkorban untuk negara, mengetahui hak dan kewajiban 

sebagai warga negara yang baik yang berlandaskan kebudayaan bangsa dalam 

diri para calon penerus bangsa yang sedang mempelajari ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Selain itu, tujuan PKn juga untuk membentuk karakter penerus 

bangsa yang berbudi luhur, mandiri, memiliki nasionalisme yang tinggi, dan 

bertanggung jawab. Adapun yang menjadi landasan Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah sebagai alat untuk membentuk moral penerus bangsa. 

Karena didalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mengandung nilai 

yang ada pada Pancasila yaitu: 

1. Ketuahanan Yang Maha Esa, yakni nilai yang terkandung dalam sila 

pertama Pancasila adalah setiap warga negara dibebaskan menganut agama 

dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Sila pertama 

ini juga mengajarkan bagaimana hidup selaras antar sesama manusia dan 
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dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Dengan demikian di dalam jiwa 

generasi penerus bangsa Indonesia akan timbul rasa saling menyayangi, 

saling menghargai, dan saling mengayomi. 

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, nilai yang terkandung dalam sila 

kedua Pancasila adalah setaip warga negara diperlakukan sesuai dengan 

harakat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan memiliki 

persamaan derajat, hak dan kewajiban tanpa melihat agama, suku, ras, dan 

keturunan. Dengan demikian generasi peneurs bangsa akan memiliki jiwa 

yang adil dan saling mengahragai satu sama lain. 

3. Persatuan Indonesia, yakni nilai yang terkandung dalam sila ketiga 

Pancasila adalah semua elemen negara harus selalu utuh dan dapat 

bekerjasama dengan baik demi tercapainya persatuan indonesia. 

Menempatkan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. 

Dengan demikian penerus bangsa akan memiliki jiwa nasionalisme yang 

tinggi sehingga akan cinta terhadap tanah air dan rela berkorban untuk 

kepentingan bangsa dan negara. 

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan, yakni nilai yang terkandung dalam sila 

keemapt Pancasila adalah setiap warga negara indonesia memiliki hak, 

kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Karena itu 

setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama harus 

melalui musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat merupakan ciri khas 

kepribadian bangsa Indonesia. Hal tersebut akan menimbulkan sikap yang 
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akan diambil oleh generasi penerus bangsa dalam mengambil sebuah 

keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. 

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Bangsa Indonesia. Yakni Nilai yang 

terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah setiap warga negara 

diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan agama, suku, ras, 

dan keturunan sehingga setiap warga negara dapat merasakan keadilan yang 

sebenarnya. 

Melihat penjabaran di atas, mengenai hakikat dan tujuan secara umum 

adanya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai pendidikan yang 

menanamkan karakter, maka Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sebuah 

pelajaran yang tujuannya membentuk generasi bangsa, yang nantinya 

berkarakter. Dimana dalam muatannya, sangat jelas untuk membentuk manusia 

dengan karakter pancasila, yakni manusia yang bertuhan, manusia yang 

memahami keadilan sosial, manusia yang mengeti  adil dan beradab, manusia 

yang paham mengambil keputusan dengan asas musyawarah dan mufakat, dan 

manusia yang memahai keadilan sosial, yang secara menyeluruh bagi seluruh 

masyarakyat Indonseia. 

Melihat realitas bangsa dan sejarah berdirinya negara ini, sebagaimana 

dituliskan dan dijelaskan diatas. Maka sudah sangat jelas, bahwasanya 

keberlangsungan dan keberlanjutan negara ini, bergantung pada kesatuan 

bangsa ini, dan tentulah hal tersebut terletak diantara pundak kita semua. 

Dimana untuk menjaga perasatuan dan kesatuan negeri ini merupakan sebuah 
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tanggungjawab yang harus bersama-sama kita pupuk sebagai bagian dari 

masyarakat bangsa ini.  

Tanggung jawab tersebut tentulah harus kita laksankan dan kita 

wujudkan melalui, pembangunan rasa kewarganegaraan. Sebagai satu 

kelompok yang tentunya diperlukan adanya kesamaan nilai. Yakni nilai-nilai 

dasar yang mengikat, sebagai satu kesatuan bangsa yang didalamnya termaktub 

nilai ke Indonesia-an. 

Melihat kenyataan dan realitas kondisi kehidupan Indonesia saat ini, 

yang dihinggapi berbagai permasalahan, serta krisis kepercayaan dari 

masyarakat, yang tentunya dapat mengikis kesatuan dan persatuan bangsa ini. 

Maka sudah menjadi sangat penting untuk dilaksanakan dan ditegakan kembali 

pembangunan karakter bangsa. Proses pembangungan tentulah hanya akan 

menjadi sebuah wacana semata, karena proses pembangunan karakter 

berbangsa tentunya tidak bisa lepas dari proses pendidikan. Dalam hal inilah 

sudah seharusnya Pendidikan Kewarganegaraan dapat mengambil perannya, 

sebagai wahana pembangunan karakter bangsa. 

Salah satu nilai ke Indonesia-an sebagaimana dijelaskan diatas, maka 

sangat jelas bahwasnya nilai-nilai ke Indonesia-an tersebut dapat ditanamkan 

melalui dunia pendidikan, melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

berdasarkan Depdiknas, sebagaimana dijelaskan dalam Wilda Hamisa (2013) 

skripsi, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran yang memfokuskan 

pada pembentukan warga negara, yang memahami dan melaksankan hak-hak 

dan kewajibannya. Untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, trampil 
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dan berkarakter yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Pancasila. (Hamisa, 

2013: 9) 

Sedangkan menurut Kerr dalam Winata Putra dan Budimansyah yang 

dikutip Wilda Hamisa (2013) skripsi, mengemukakan bahwa Citizenship 

Education or Civic Education dapat didevinisikan  sebagai berikut :  

“Citizenship or civies education is construed broadli to encompass the 

preparation of young people for their roles and responsibilities as 

citizens and in particular, the role of education (trough schoolin, teacing 

and learning) in that preparatory process”  

Membaca dari definisi diatas maka dapat dijelaskan bahwa, Pendidikan 

Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan 

generasi muda untuk mengambil peran dan tanggungjawabnya sebagai warga 

negara, dan secara khusus peran pendidikan termasuk didalamnya persekolah-

an, pengajaran dan belajar, dalam proses menyiapkan warga negara tesebut. 

(Hamisa, 2013: 9) 

Menurut Rosyada dalam Tukiran Tanirejda (2014), mengemukakan 

bahwa Pendidikan Kewarganegaraan secara substantif tidak saja mendidik, 

generasi muda menjadi warga negara secara cerdas dan sadar akan hak dan 

kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang 

merupakan penekanan dalam istilah Pendidikan Kewarganegaraan melainkan 

juga membangun kesiapan warga negara  menjadi warga dunia (global 

society). Dengan demikian orientasi Pendidikan Kewarganegaraan secara 

subtantif lebih luas cakupanya dari istilah Pendidikan Kewarganegaraan. 

(Tanirejda, 2014: 3)   
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Selanjutnya menurut Zamroni dalam Tukiran Tanirejda, dkk (2009), 

mengungkapkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan 

demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat yang 

berfikir kritis dan bertindak demokratis. Melalui aktifitas menanamkan 

kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokratis adalah bentuk kehidupan 

masyarakat yang paling menjamin hak-hak hidup masyarakat. Suatu proses 

learning process yang tidak begitu saja meniru dan mentransformasikan nilai-

nilai demokrasi. (Tanirejda, dkk, 2009: 3)  

Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang 

dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari, orientasi 

sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political 

knowledge, awareness, atittude, political efficacy, dan political participation, 

serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan 

menguntungkan bagi dirinya dan juga masyarakat. (Taniredja, dkk, 2013: 3) 

Lebih lanjut dijelaskan dalam Tukiran Tanirejda (2013), bahwa 

Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan usaha, untuk membekali peserta 

didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan 

antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara, 

menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara 

sebagaimana penjelasan pasal 39 Undang-Undang No.2 tahun 1989 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. (Tanirejda, dkk, 2014: 3) 

Sementara pendapat lain yang sejalan dengan pendapat diatas 

dikemukakan oleh Somantri dalam Wilda Hamisa (2013), bahwa Pendidikan 
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Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan 

pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antar   

warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara agar 

menjadi warga negara yang bisa diandalkan oleh bangsa dan negara. (Hamisa, 

2013: 9-10) 

Sedangkan menurut Samsul Wahidin (2015), dalam konteks 

keprofesionalan tidak ada hubungannya antara materi Pendidikan 

Kewarganegaraan, dengan Kewarganegaraan. Hal tersebut dikarenakan 

Kewarganegaraan berhubungan dengan status seseorang sedangkan Pendidikan 

Kewarganegaraan (Civic Education) berhubungan dengan bagaimana 

mempertahankan karakter bangsa, (Nation and Character Building) yang 

dimulai dari pemahaman dasar-dasar negara dan implikasinya. (Wahidin, 2015: 

29-30) 

Membaca berbagai pernyataan tokoh diatas maka dapat dikatakan bahwa 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sebuah mata pelajaran yang 

memfokuskan serta menitik beratkan pada pembentukan warga negara. Yakni 

untuk menjadi warga negara yang cerdas dan mempunyai karakter, sehingga 

generasi muda Indonesia kedepannya menjadi generasi yang bertanggung 

jawab, yang berpemikiran kritis, serta bertindak demokratis sehingga menjadi 

generasi yang dapat diandalkan bagi bangsanya. 

Adapun bukti-bukti adanya muatan pendidikan karakter dalam 

Pendidikan Kewarganegaraan, yakni adanya nilai-nilai pendididkan karakter. 

Sebagaimana disebutkan dalam Muchson & Samsuri (2013), berpendapat  
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Pendidikan  Kewarganegaraan, berperan sebagai  pembangunan karakter warga 

negara. Menurut Jhon Douglas dalam Muchson & Samsuri (2013), yang 

menyebutkan arti penting Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai pembangunan 

karakter. Dimana douglas membandingkan perbedaan Pendidikan Karakter 

dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Serta melihat adanya keterikatan dan 

pertalian, wilayah kajian dan pembentukan warga negara yang baik. (Muchson, 

& Samsuri, 2013: 112) 

Lebih lanjut Douglas, menyebutkan antara Pendidikan Karakter dengan 

Pendidikan Kewarganegaraan dapat diamati dengan melihat tujuan, aspek 

pokok, perhatian dan materi yang diajarkan. Nilai-nilai yang diajarkan, nilai-

nilai utama yang diajarkan, hal yang menghawatirkan, perhatian pengajaran  

kawasan implementasi dan pembelaan serta metode pengajaran. Untuk 

mempermudah dalam mengamati dan menganalisis perbandingan Pendidikan 

Karakter dan Pendidikan Kewarganegaraan akan disajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Perbandingan Fokus Kajian Pendidikan Karakter & PKn 

Fokus 

Perbandingan 

Pendidikan 

Karakter 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

Fokus perhatian Memperbaiki orang Memperbaiki pe,merintahan 

Materi yang 

diajarkan 

Karakter dan nilai-

nilai 

Pengetahuan tentang 

pemerintahan, hukum dan 

politik 

Nilai-nilai utama Tanggungjawab, 

hormat terhadap diri 

pribadi dan orang 

lain keadilan 

kejujuran dan kerja 

sama 

Kebebasan, kesetaraan, hak-

hak legal,  keadilan, partisipasi 

kewarganegara, patriotisme,  

menghormati kebinekaan,  

kewenangan kepemilikan dan 

prifasi 

Hal 

mengkhawatirkan 

Rakyat yang buruk 

lunturnya  standar 

moral tradisional 

Pemerintahan yang buruk 

hilangnya  kebebasan dan hak 

asasi 
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Perhatian pengajaran  Penanaman 

internalisasi 

pembentukan nilai-

nilai pro sosial 

Menanamkan pengetahuan dan 

ketrampilan kewarganegaraan 

Fokus pengajaran Individu-individu 

prilaku personel 

Masyarakat, masalah-masalah 

sosial 

Kawasan 

implementasi dan 

pembelajraan 

Sangat sering 

diterapkan di 

sekolah dasar, 

pendukungnya ialah,  

sekelompok 

pendidik yang 

beragam yang 

mencakup 

pendidikan karakter 

Sangat sering diterapakan,di 

sekolah menengah pertama 

dan atas, pendukunganya 

adalah pendidik social studies 

yang menerima tanggung 

jawab pendidikan 

kearganegaraan, 

Metode pengajaran 

yang dominan 

Pengajaran  

mingguan 

tentangwatak, 

slogan, cerita 

riwayat hidup 

biografi  tokoh yang 

memuat hikmah 

program-program 

penghargaan 

Pengajaran langsung, tentang 

pengajaran pemerintahan 

hukum,  politik diskusi 

berbasis masalah/isu 

publik/simulasi/peradilan semu 

/ dan kunjungan studi 

lapangan. 

(Sumber data : Muchson, & Samsuri, 2013, hlmn 113-114) 

Ungkapan senada juga disampaikan Bronon dalam Muchson, & Samsuri, 

(2013), dimana ungkapannya bertalian dengan, keutamaan kewarganegaraan. 

Dimana dalam pernyataannya, mengatakan bahwa  karakter warga negara yang 

diharapkan sejalan dengan maksud pendidikan karakter, adapun hal yang 

dinilai sejalan dengan pendidkan karakter adalah sebagai berikut : 

1. Mendukung kebaikan bersama atau kesejahteraan umum dari masyarakat. 

2. Mengakui kesetaraan nilai moral dan martabat kemanusiaan setiap orang. 

3. Menghormati dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang  

secara sama. 
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4. Berperan serta secara bertanggungjawab, dan efektif dalam kehidupan 

politik dan kewarganegaraan 

5. Mengambil tanggungjawab, urusan-urusan pemerintahan, dengan 

persetujuan orang ya ng diperintah 

6. Menjadi orang yang  mampu mengatur diri sendiri, dengan menerapkan, 

keutamaan kewargaan (Civic Virtues )  

7. Mendukung dan memelihara prinsip-prinsip demokrasi 

Lebih lanjut lagi, penjabaran tentang tentang adanya pendidikan karakter, 

sebagai bagian dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dimana 

menurut Prof. Dasim, karakter diklasifikasikan menjadi karakter privat dan 

karakter publik. Dimana karakter publik dan karakter privat merupakan 

komponen dalam menguraikan pendidikan kewarganegaraan. Dimana dalam 

menjabarkan karakter publik, kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, 

taat aturan hukum yang berlaku, berfikir kritis, dapat mendengarkan pendapat 

rang lain, serta dapat bernegosiasi. Sedangkan karakter privat mencakup, 

tanggungjawab moral, disiplin diri, menghargai harkat dan martabat sebagai 

manusia. Seacara singkat karakter privat dan publik, dapat diidentifikasi 

dengan hal-hal sebagai berikut, (1) menjadi masyarakat yang independent, (2)  

memenuhi tamnggungjawab personal kewarganegaraan dibidang ekonomi dan 

politik, (3) menghormati harkat dan martabat kemausiaan tiap individu, (4) 

berpartisispasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan 

bijaksana, (5) mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara 

sehat. (Budimansyah, 2014: 8-10) 
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Dalam hal ini maka pernyataan diatas membuktikan bahwasanya apa 

yang temuat dalam pendidikan kewarganegaraan, yang didalamnya 

menekankan dua aspek moralitas/kebijakan kewargaan dan juga memfokuskan 

kepada pembentukan karakter warga negara. Jika mengutip pernyataan 

Muchson & Samsuri (2013), bahwa pendidikan kewarganegraan merupakan 

upaya pedagogis untuk membentuk warga negara yang baik. Memilki 

penalaran moral untuk bertindak dan tidak bertindak, untuk terlibat dan tidak 

terlibat dalam urusan publik maupun urusan privat pribadi. Maka dengan ini  

pendidikan kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan aspek moralitas melalui 

pembanguna karakter. (Muchson & Samsuri, 2013: 116-117) 

Dengan demikian, maka pendidikan kewarganegara sebagaimana uraian-

uraian diatas dapat dismpulkan bahwasanya, pendidikan kewarganegaraan 

tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dari sudut pandang moralitas, dan 

keutuhan pembangunan pembangunan karakter masyarakat sebagai warga 

negara. Pendidikan kewarganegaraan sebagai aspek dasar akademis, yang 

memperkenalkan secara mendalam mengenai, pemerintahan, kewargaan, 

sejarah kebangsaan, serta kemampuan kecakapan sosial. Sedangkan pendidikan 

karakter diperlukan karena cakupanya memiliki orientasi dalam pendidikan 

kewarganegaraan. Dengan kata lain, penegtahuan pendidikan karakter 

memfokuskan kepada konsep-konsep politik pemerintahan dan independensi 

kehidupan sosial. Sedangkan karakter kewargaan, yang berdasarkan pada 

pendidikan kewarganegaraan, mencakup lebih banyak aspek yang dapat 
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diaplikatifkan dalam konteks kehidupan langsung, seperti kecakapan dasar 

emosional sosial. 

D. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran atau kerangka berfikir dalam sebuah penelitian,  

merupakan dasar penelitian yang coba disintesiskan, dari fakta-fakta telaah 

kepustakaan. Oleh karena itu kerangka berfikir memuat teori, dalil atau 

konsep-konsep, yang akan dijadikan dasar penelitian uraian dalam kerangka 

berfikir, untuk menjelaskan uraian dalam kerangka berfikir, menjelaskan 

hubungan dan keterikatan, antara variabel penelitian. Menurut Riduan dalam 

Jatmika (2013) bahwa variabel-variabel, penelitian dijelaskan secara mendalam 

dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar 

untuk menjawab permasalahan penelitian. (Jatmika, 2013: 57-58) 

Jadi hubungan variabel penelitian dalam penelitian ini adalah tentang 

Nation and Character Building yang dirumuskan oleh Bung Karno, dengan 

Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai bentuk untuk menguatkan karakter 

bangsa, atau karakter kebangsaan. Dari kerangka inilah nantinya peneliti 

mencoba merumuskan sebuah gambaran, tentang bagaimana jalan berfikir 

peneliti di dalam menjawab suatu permasalah yang ada, sehingga bisa menjadi 

suatu dasar pemikiran peneliti didalam memberikan rumusan solusi atas 

permasalahan yang terjadi melalui penelitian yang akan digarap. 

Untuk mempermudah, sehingga peneliti membuat konsep, kerangka 

berfikir, dengan arah berfikir sebagai upaya untuk menemukan jawaban 

tentang bagaimana menemukan suatu setrategi dalam proses pembentukan nilai 
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Nation and Character Building, dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, yang tersaji sbb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Dengan tersajikannnya kerangka pemikiran diatas, peneliti bermaksud  

memberikan gambaran, bahwa penanaman nilai karakter kebangsaan, yakni 

nilai Nation and Character Building dapat dilakukan melaui instansi 

pendidikan, dalam hal ini sekolah melalui pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. Sehingga membentuk warga masyarakat yang memiliki 

pemahaman dan pengetahuan kewarganegaraan sehingga masyarakat dapat 

memiliki pengetahuan karakter kebangsaan yang kuat pula. Oleh karenanya, 

maka peneliti bermaksud menggali nilai-nilai yang ada dalam Pendidikan 

Pendidikan di Sekolah 

Wawasan 

Kewarganegaraan 

Pengetahuan Karakter 

Kebangsaan 

Instansi Pendidikan 

Pembelajaran PKn 

Warga Negara yang Memiliki Nilai Karakter Kebangsaan 

yang Kuat dan Cinta pada Tanah Airnya (Nasionalisme) 

Pendidikan di Keluarga 

Penanaman Nilai-nilai 

Nation and Character Building 
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Kewarganegaraan, yang memuat nilai Nation and Character Building yang 

nantinya akan menumbuhkan rasa cinta tanah air yang dalam (Nasionalisme). 

Dilain sisi pembentukan jiwa kebangsaan, Nation and Character 

Building yang mana didalamnya berisi tentang penanaman nilai-nilai dan 

karakter, juga dapat ditanamkan melalui pendidikan didalam keluarga. 

Penanaman nilai-nilai Nation and Character Building melalui Pendidikan 

Kewarganegaraan. Maksudnya, dimana penanaman Nation and Character 

Building melalui pendidikan formal yakni, melalui instansi pendidikan 

(sekolah). Berdasarkan sejarah PKn di Indonesia tergolong baru, khususnya 

dalam kurikulum pendidikan, hal tersebut dijelaskan dalam Tandiredja, dkk 

(2014), yang berpendapat bahwa program PKn dalam kurikulum-kurikulum 

sekolah tergolong muda, jika dibandingkan dengan asalnya yakni Amerika, 

yang sudah ada sejak 1790, yang diperuntukan untuk meng-Amerika-kan 

masyarakat Amerika, yang kala itu warga negara Amerika menjadi satu 

bangsa, melalui pelajaran Civics, yang tujuannnya membicarakan Goverment, 

hak dan kewajiban seorang warga negara. (Taniredja, dkk, 2014: 8) 

Sejarah dan perkembangan Civics di dalam kurikulum pendidikan di 

Indonesia, dimulai sejak tahun 1950-an yakni setelah Indonesia usai 

mempertahankan kemerdekaan, dari gempuran-gempuran, dimana dalam garis-

garis program pelajaran terdapat pelajaran kewarganegaraan, yang dikatakan 

bahwa kewarganegaraan yang diberikan disampaing tata negara adalah tugas 

dan kewajiban warga negara terhadap pemerintah, masyarakat dan keluarga 

serta diri sendiri. (Taniredja, dkk, 2014: 8-9) 
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Membaca pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam 

perkembangan awal adanya Pendidikan Kewarganegaraan sejak masuk di 

Indonesia yakni tahun 1950-an, merupakan sebuah kurikulum yang memang 

dirancang untuk membentuk kepribadian bangsa. Sama halnya dengan 

Amerika, dimana terdapat muatan kurikulum Civics di sekolah yang 

tujuannnya untuk meng-Amerika-kan warga negara Amerika yang berasal dari 

masyarakat pendatang, yang berasal dari berbagai penjuru dunia. 

Dalam sejarah perkembangan selanjutnya setelah adanya Dekrit 

Presiden, kemudian ditambahkan dengan Pancasila, sejarah pergerakan, hak 

dan kewajiban warga negara. Dimana dalam perkembangan selanjutnya, 

tepatnya pada tahun 1961, kewarganegaraan diganti menjadi “Kewargaan 

Negara”, dan pada masa orde baru, kembali terjadi perombakan dimana buku 

pegangan Kewargaan Negara dilarang digunakan kemudian diganti dengan 

Pendidikan Moral dan Pancasila, yang kemudian pendidikan tersebut 

diterapkan dari pendidikan Taman Kanak-kanak hingga sampai dengan 

Perguruan Tinggi. (Taniredja, dkk, 2014: 8-10) 

Melihat hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah pada 

dasarnya sudah sangat jelas, dimana Pendidikan Kewarganegaraan maupun 

Kewargaan Negaraan yang termuat dalam dunia pendidikan memiliki tujuan 

untuk membentuk kewarganegaran, dimana perbaruan kurikulum terus dikaji 

dan disesuaikan dengan perkembangan sejarah bangsa Indonesia sehingga 

terbentuk pola pemikiran penanaman karakter asli bangsa Indonesia, yang 

dimana penanaman karakter ke Indonesia-an dalam dunia pendidikan dimuat 
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sejak pendidikan Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Dimana masing-

masing memiliki tujuan yang berjenjang, untuk dikembangkan dalam jenjang 

pendidikan selanjutnya. 

Seperti halnya muatan Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan 

kepada siswa Sekolah Dasar. Dimana dikatakan bahwa, mata pelajaran PPKn 

dalam jenjang pendidikan Sekolah Dasar bertujuan untuk menanamkan sikap  

dan perilaku sehari-hari, yang tentunya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila 

baik sebagai masyarakat maupun sebagai pribadi serta memberikan bekal 

untuk mengikuti pendidikan dijenjang sekolah selanjutnya, berdasarkan 

pernyataan tersebut maka Tyler (1975), menyimpulkan bahwasanya tujuan 

rumusan tersebut merupakan konsep articulation, dimana didalamnya memiliki 

tiga misi besar, conservation education, mengembangkan dan melestarikan 

nilai luhur Pancasila, social and moral devlopment yakni penanaman nilai 

untuk mengembangkan dan membina siswa yang sadar akan hak dan 

kewajiban taat pada peraturan, yang berlaku serta berbudi pekerti luhur. 

Selanjutnya socio civic yakni membina siswa agar memahami dan menyadari 

hubungan antar sesama anggota keluarga sekolah dan masyarakat serta 

kehidupan berbangsa dan bernegara. (Budimansyah, 2016: 15) 

Pada tahap selanjutnya, muatan dalam jenjang pendidikan sekolah 

lanjutan tingkat pertama yang pernah dikenal dengan nama SLTP, SMP, pada 

umumnya. Adanya Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai landasan dasar 

penanaman karakter bangsa sangatlah jelas, hal ini diperjlelas dengan 

dimaktubkanya visi misi Pendidikan Kewarganegaraan. Visi pendidikan 
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berdasakan keputusan direktorat jendral, dimana mata kuliah pengembangan 

kepribadian, merupakan sumber nilai-nilai dan pedoman dalam pengembangan 

diri peserta didik, guna mewujudkan dan memantapkan kepribadian peserta 

didik sebagai manusia Indonesia seutuhnya. (Taniredja, dkk, 2014: 14) 

Menurut Basrie dalam Taniredja, dkk (2014), visi PKn dalam Perguruan 

Tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi 

untuk mengantarkan mahasiswa, mengembangkan kepribadian-nya selaku 

warga negara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat 

madani, sedangkan menurut Cipto Et Al masih dalam buku yang sama 

berpendapat, Visi PKn adalah untuk mendidik mengembangkan mahasiswa 

maupun masyarakat agar menjadi warga negara yang beriman demokratis dan 

berkeadaban. Hal tersebut kemudian disimpulkan oleh Taniredja, bahwa PKn 

di Perguruan Tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman mengembangkan 

kepribadian mahasiswa sebagai peserta didik menjadi warga negara yang 

cerdas, bertanggungjawab, berkeadaban, beriman, dan demokratis. (Taniredja, 

dkk, 2014: 14-15) 

Sedangkan misi dari PKn sendiri menurut Basrie dalam Taniredja, dkk 

(2014), yakni untuk membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu 

mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran 

berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung 

jawab terhadap kemanusiaan. (Taniredja, dkk, 2014: 15) 

Dengan kata lain membaca berbagai pernyataan sebagaimana dituliskan 

diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Pendidikan 
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Kewarganegaraan yang terkandung dalam visi dan misi dari Pendidikan 

Kewarganegaran itu sendiri. Bahwasanya Pendidikan Kewarganegaraan yang 

termuat dalam kurikulum pendidikan yang ada di Taman Kanak-kanak hingga 

Perguruan Tinggi atau dalam dunia pendidikan secara umum dapat dikatakan, 

sebagai sebuah usaha melalui pembelajaran di lembaga formal, yang tujuannya 

untuk membekali peserta didik, dengan pengetahuan dan wawasan, yang 

bertalian dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta karakter 

bangsa, sehingga melahirkan rasa cinta tanah air, dan bela negara, serta 

menjadikan manusia sebagai warga negara yang dapat diandalkan  oleh bangsa 

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mampu berfikir rasional, 

dinamis, berpandangan luas sebagai generasi intelektual, yang substansial. 

Dengan arti lebih sempit dan secara sepesifik, maka pelajaran PKn jika 

ditengok dari perkembangannya, memiliki satu pola, yang bertalian dengan 

gagasan Nation and Character Building, dimana dalam setiap muatan pelajaran 

PKn berisikan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan dan 

melestarikan nilai-nilai luhur, yang tentunya bersumber pada akar budaya 

Indonesia, yang nantinya dapat dimanifestasikan oleh masyarakat, dalam 

tindakan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, baik secara masyarakat 

kolektif maupun dalam konteks pribadi. Sehingga tercipta masyarakat sebagai 

warga negara yang bangga akan Indonesia, karena tertanam dalam dirinya 

sebuah nilai kebangsaan yang kokoh, yang bersumber pada nilai dan moral, 

yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia asli. 
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Yang dimaksudkan dengan penanaman nila-nilai karakter yang 

mencerminkan nilai Nation and Character Building selain melalui jalur formal, 

pendidikan melalui instansi sekolah. Pendidikan karakter juga dapat 

ditanamkan melalui pendidikan non formal yakni melalui pendidikan keluarga. 

Pendidikan karakter dan nilai-nilai Charater Building dapat ditanamkan dalam 

pendidikan keluarga, maksudnya adalah dimana keluarga sebagai keluarga 

merupakan instansi pendidikan yang pertama kali diakses oleh setiap manusia. 

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Jito Subianto (2013) Jurnal, bahwa 

lingkungan rumah dan keluarga, memiliki andil yang sangat besar dalam 

pembentukan prilaku anak. Dimana keluarga dan pihak yang ada didalamnya 

memiliki keterkaitan dalam pembentukan karakter, melalui tindakan-tindakan 

yang nyata dan bertanggung jawab, sehingga anak sebagai bagian keluarga 

akan memiliki dan menerapkan sikap yang bertanggungjawab. (Subianto, 

2013: 337-338) 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa rumah tangga dan keluarga sebagai 

lingkungan sebagai pembentuk watak dan karakter yang pertama dan utama, 

menurut Phillips dalam Subianto (2013) Jurnal, keluarga hendaklah menjadi 

“school of love” sekolah untuk kasih sayang. Dimana dikatakan pula bahwa 

keluarga merupakan basis dari bangsa, oleh karenanya kondisi sebuah keluarga 

dalam sebuah negara mencerminkan dan menentukan bangsa tersebut. 

(Subianto, 2013: 338-339) 

Selain itu, dalam jurnal yang sama turut disebutkan bahwa keluarga 

dalam kaitanya dengan pembentukan watak dan karakter, dan sebagai 
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pendidikan pertama bagi setiap manusia memiliki peranan yang sangat penting. 

Adapun peranan-peranan tersebut sebagaimana dipaparkan oleh Subianto, 

(2013) jurnal, keluarga sebagai pembinaan karakter, maksudnya keluaraga 

sebagai pengasuh pertama setiap manusia, memiliki tugas memimpin, 

mengelola, membimbing, dengan kata lain mengasuh dan mendidik anak 

adalah tanggungjawab keluarga. Dimana pola asuh setiap orang tua akan 

berpengaruh dalam keperibadian seorang anak. (Subianto, 2013: 339-340) 

Kemudian yang selanjutnya, keluarga sebagai wahana pertama dan utama 

pendidikan, mengutip pendapat para sosiolog, dalam Subianto, (2013) Jurnal 

yang menyatakan, dan meyakini. Dimana keluarga memiliki peran yang sangat 

penting dalam menetukan kemajuan suatu bangsa,  bahkan dalam pernyataan 

lain meyakini bahwasanya kebobrokan suatu masyarakat secara umum 

dikarenakan banyaknya kebobrokan keluarga. “Keluarga merupakan tempat 

yang paling awal dan efektif untuk menjalankan departemen kesehatan, 

pendidikan, kesejahteraan. Jika keluarga gagal mengajarkan kejujuran, 

semangat keinginan untuk menjadi yang terbaik, dan menguasai kemampuan-

kemampuan dasar, maka akan sangat sulit bagi institusi lain untuk 

memperbaiki kegagalannya. Dikarenakan kegagalan keluarga dalam 

membentuk karakter anak-anak. Hal tersebut akan berakibat pada tumbuhnya 

masyarakat yang berkarakter buruk, atau tidak berkarakter. (Subianto, 2013: 

340) 

Membaca pernyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwasanya keluarga 

dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter tentunya memiliki peranan 
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yang sangat penting, dimana jika terjadi pola asuh yang salah pada anak, maka 

akan menentukan pola pemikirannya dimasa mendatang, bahkan disebutkan 

juga berpengaruh dalam perkembangan karakter masyarakat yang dapat 

membentuk pola karakter bangsa. Jika kita tarik kedalam penelitian yang 

sedang peneliti kerjakan, maka akan ada satu benang merah yang 

menghubungkan antara karakter bangsa dan karakter building, yang juga dapat 

ditanamkan didalam pendidikan keluarga. Dengan kata lain apabila nilai-nilai 

Nation and Character Building ditanamkan dalam pendidikan keluarga, maka 

sudah pasti masyarakat yang terbentuk akan memiliki karakter Nation and 

Character Building pula. 

E. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan atau penelitian yang sejenis, pernah dilakukan 

oleh Suharyanto (2013), dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, dengan skripsi berjudul, Character Building dalam Pendidikan 

Kemuhammadiyahan di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Dimana dalam 

penelitian tersebut (skripsi), peneliti memiliki beberapa tujuan yang Pertama, 

untuk mengetahui kandungan Character Building dalam Pendidikan 

Kemuhammadiyahan di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Kedua untuk 

mengetahui desain Character Building dalam Pendidikan Kemuhammadiyahan 

di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, yang jika ditelisik lebih detail dalam 

penelitian ini, peneliti menitik beratkan pada intisari dalam pelaksanaan 

Character Building serta bagaimana model pelaksanaan Character Building di 

SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. 
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Kedua, penelitian yang terkait adalah penelitian yang telah dilakukan 

oleh Cacih Nurhayati (2008), dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta, dengan skripsi berjudul Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

dalam Membentuk Kepribadian Peserta Didik. Dimana dalam penelitian 

tersebut peneliti memiliki beberapa tujuan memperoleh data-data mengenai 

hal-hal sebagai berikut, yaitu: pertama ingin mendapatkan data mengenai 

fungsi Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian 

peserta didik, kedua ingin mendapatkan data mengenai upaya guru PKn dalam 

rangka mengembangkan pembentukan kepribadian peserta didik, ketiga ingin 

mendapatkan data mengenai urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam 

rangka mengembangkan pembentukan kepribadian peserta didik. Jika ditelisik 

lebih jauh lagi dalam penelitian ini, peneliti bermaksud membahas tentang apa 

itu fungsi PKn yang harus dilaksanakan oleh Guru PKn itu dalam rangka 

menghadapi Urgensinya mata pelajaran PKn dalam rangka mengembangkan 

kepribadian peserta didik. 

Ketiga, yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Sulis Sutiyono (2014), 

dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan skripsi yang 

berjudul Implementasi Pendidikan Karakter pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan Kelas IV di MI Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang. 

Dimana dalam penelitian tersebut membahas mengenai perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Selain itu 

penelitian tersebut memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan yang ada, 

diantaranya adalah pertama tentang bagaimana perencanaan pembelajaran 
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pendidikan karakter pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 

IV di MI Darul Ulum, kedua tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan karakter pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 

IV di MI Darul Ulum, ketiga tentang bagaimana evaluasi pembelajaran 

pendidikan karakter pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 

IV di MI Darul Ulum, dan keempat tentang apa saja faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan pendidikan karakter di MI Darul Ulum. Dari situ peneliti 

mengarahkan penelitiannya ke arah bagaimana proses pengorganisasian di MI 

Darul Ulum dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di dalam mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

Keempat, yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Tofik Mey Haryanto 

(2011), dari Universitas Negeri Semarang, dengan skripsi yang berjudul 

Penanaman Nilai-nilai Karakter melalui Mata Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan pada Siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kejobong Purbalingga 

dimana penelitian tersebut, peneliti membahas permasalahan tentang 

bagaimana proses penanaman nilai-nilai karakter melalui mata pelajaran PKn 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kejobong Purbalingga, tentang hambatan 

dalam penanaman nilai-nilai karakter melalui mata pelajaran PKn, serta tentang 

upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dari permasalah di 

atas, peneliti bertujuan untuk mengetahui seluruh permasalah yang ada. 

Kelima, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adi Darma Indra (2015), 

dari Universitas Pendidikan Indonesia, dengan skripsi yang berjudul Kajian 

Pemikiran Ir. Sukarno tentang Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi 
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Indonesia  dimana dalam penelitian tersebut, peneliti memiliki tujuan umum 

yaitu secara umum tujuan penelitian tersebut adalah untuk memberikan kajian 

secara filosofis tentang pemikiran Ir. Sukarno mengenai Sosio-Nasionalisme 

dan Sosio-Demokrasi. Disamping itu tujuan peneliti secara khusus adalah 

pertama untuk mengetahui latar belakang kehidupan Sukarno sehingga 

memunculkan pemikiran Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi, kedua 

untuk memahami pokok-pokok pemikiran Sukarno tentang Sosio-Nasionalisme 

dan Sosio-Demokrasi, ketiga untuk memahami relevansi dan upaya 

pengembalian pemikiran Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi di zaman 

modern. 

Diantara banyaknya nama-nama peneliti dan peneliti yang mempelajarai 

dan menggali pemikiran Bung Karno yang peneliti nilai, dan peneliti pikir 

cukup obyektiv dalam menjelaskan dan menjabarkan  tentang  Bung Karno 

yaitu Budi Setiyono dan Bonnie Triyana yang membahas pemikiran Bung 

Karno, buku berjudul Revolusi Belum Selesai yang merupakan, kumpulan 

pidato-pidato Bung Karno yang disunting oleh Budi Setiyono dan Bonnie 

Triyana (2014), dalam buku tersebut ada sekitar 103 pidato karya Bung Karno, 

yang secara kurun waktu merupakan pidato Bung Karno dari 30 september 

1965-1967. Dimana dalam buku tersebut membahas Titik balik kehidupan 

seorang Bung Karno diakhir kekuasaanya, buku kumpulan pidato ini sangat 

menggambarkan begitu banyak hal, dan aspek yang mengungkapkan tentang 

bagaimana sosok Bung Karno melalui pidatonya. Pidato tersebut 

menggambarkan tentang sikapanya, keyakinan-nya, pemikiran-nya, sebelum 
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akhirnya dimakzulkan dari tampuk kekuasaan, yang mengantarkannya pada 

pengasingkan dan dijauhkan dari massa rakyatnya. Selain hal tersebut buku 

kumpulan pidato Bung Karno ini juga menggambarkan kondisi politik saat itu, 

khususnya pada masa peralihan dari kekuasaan orde lama ke orde baru, yang 

Bung Karno lukiskan melalui naskah-naskah pidatonya. 

Buku yang ditulis Suwelo Hadiwijoyo (2013), dengan judul Ajaran-

Ajaran Spektakuler Bung Karno dan Pak Harto, dalam buku tersebut peneliti 

meletakan adanya persamaan ajaran ajaran antara Bung Karno dan Pak Harto 

sebagai orang nomer satu di negeri ini. Ajaran-ajaran kedua tokoh yang 

merupakan sebuah gagasan pemikiran keduanya adalah hal yang sepektakuler 

yang pernah mengantarkan Indonesia menjadi macan asia, dalam karya 

tersebut membahas ajaran Bung Karno yaitu: (1) Nasionalisme, (2) Pancasila 

(3) Marahaenisme, (4) Antikolonialisme, (5) Antielitisme, (6) Persatuan 

Nasional, (7) Berdikari (berdiri diatas kaki sendiri), dan (8) Spiritualisme serta 

mengungkapkan ajaran Pak Harto seperti: (1) aja adigang, adigung adiguna, 

(2) memayu hayuning bawono, ambrasto dhurangkoro, (3) mikul duwur 

mendem jero, (4) andhap ashor kelawan rakyat, (5) urip iku urup, kudu mikir 

urupe rakyat, (6) wicaksono pikolahe lan arif tumindake, dan (7) datan serik 

lamun kataman, datan susah lamun kelangan, dimana keduanya memiliki 

kesamaan ajaran yang bertumpu pada falsafah jawa yang mengutamakan wong 

cilik (orang kecil). 

Buku yang ditulis oleh seorang peneliti bernama Bernhard Dahm peneliti 

berkebangsaan jerman, dengan judul aslinya, Sukarno and The Sturggele for 

Pemikiran Sukarno Tentang..., Anwar Hadi Handoyo, FKIP UMP, 2018



77 

 

Indonesian Independence, pada tahun 1964, kemudian diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia oleh Hasan Basri, yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia 

dengan judul Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan, buku tersebut 

merupakan sebuah karya desertasi yang diterbitkan dalam bentuk buku, buku 

tersebut mengupas tentang sosok Sukarno dan pemikirannya, dimana dia 

mampu memiliki karismatik yang sangat luar biasa yang ia bangun dari 

mencintai rakyatnya mengabdi pada  wong cilik (orang kecil) kecintaan 

rakyatnya mengantarkanya mejadi presiden RI pertama, yang tak ada 

tandingannya “pemimpin besar dan presiden seumur hidup” namun sosoknya 

tak banyak yang tahu diluar negeri, tak lepas juga buku tersebut mengupas 

sosok Sukarno yang memiliki dua sisi pemikiran, dimana dia dinilai sebagai 

seorang pengacau, sedangkan oleh rakyatnya dia kenal sebagai pahlawan yang 

telah membawa kemerdekaan bagi bangsanya, pemikirannya yang anti 

kolonialis dan imperialis. Kiprahnya dalam pemersatu perjuangan, dimana 

secara cultur Sukarno menggunakan media kebudayaan dan mitos yang masih 

melekat dikalangan masyarakat melalui pidato-pidatonya, dalam meyakinkan 

rakyat sebagai basis perjuangan dengan mengatasnamakan datangnya ratu adil. 

Dimana Sukarno pada era itu telah mampu melakukan sinkretisme jawa 

tradisional sebagai cara memberikan pemahaman tentang pentingnya arti 

kemerdekaan, dengan perjuangan yang gigih. Merupakan sebuah akar yang 

lebih dalam dari pertimbangan taktis politis. 

Karya selanjutnya adalah hasil tulisan dari Lambert Giebels buku dengan 

judul Soekarno Biografi 1901-1950 buku tersebut berisi, riwayat hidup 
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Sukarno, sebagai seorang peletak dasar dan presiden pertama Republik 

Indonesia. Mengupas kehidupan Sukarno dari sisi kehidupan saat episode 

kolonial hingga, kemerdekaan, dimana sosok Sukarno banyak memperoleh 

modal sebagai seorang pejuang kemerdekaan yang khususnya banyak 

didapatkan dari adanya pemerintah Belanda. Bahkan peneliti menilai jikalau 

Sukarno merupakan orang setengah Belanda, dimana setengah hidupnya 

hampir dihabiskan dengan belajar dengan pengetahuan Belanda “Kawula 

Belanda” yang secara formal berlangsung hingga tahun 1950. Secara sedarhana 

buku tersebut menguaraikan sosok Sukarno dari kelahirannya pada 1906-1950, 

yang mencakup banyak aspek, diantaranya, masa muda Sukarno dan 

pendidikan dasarnya, pendidikan Belanda menemukan nasionalisme,  yang 

diprolehnya dari pendidikan politik dinegeri Belanda.  Menjadi pemimin 

gerakan hingga pemimpin nasional, pahlawan dan martir yang mengantarkanya 

pada diseretnya kepenjara kolonial hingga menjadi orang yang kalah karena 

adanya konflik pemikiran dengan para rifal politiknya. Perbedaan pemikiran 

mengantarkan pada pengasingannya, yang berlangsung 1932-1934, dan 

diasingakn ke Endeh dan Bengkulu hingga 1942, kembali berjuang setelah 

kedatangan Jepang dan kembali dari pembuangan, yang mengantarkannya 

menjadi aktor utama proklamasi Indonesia. 
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