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PENDIDIKAN KEBANGSAAN SEBAGAI  

JALAN MENUJU KESEJAHTERAAN BANGSA*) 

 

Darwin Pangaribuan**) 

 

Pendahuluan 

 

Dewasa ini wacana pendidikan kebangsaan melalui jalur pendidikan 

formal maupun nonformal banyak diperbincangkan.  Gejala ini 

setidaknya merupakan indikator akan semakin besarnya kesadaran 

guru dan siswa terhadap pentingnya pendidikan kebangsaan sebagai 

sebuah nilai hidup bersama sesama warganegara. Hal ini dapat 

dianggap sebagai kesempatan baik untuk membangun demokrasi di 

Indonesia. 

 

Pendidikan merupakan media paling tepat untuk mentransformasikan 

nilai-nilai kebangsaan. Apabila dilihat sejarah pendidikan kebangsaan di 

Indonesia, kepedulian terhadap masa depan kebangsaan telah 

diwujudkan dalam berbagai aktivitas.  Model pertama dikenal dengan 

nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang diajarkan sejak 1975. 

Mata pelajaran ini kemudian pada 1994 diganti dengan pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Sedangkan untuk 

jenjang perguruan tinggi pendidikan kewargaan tersebut di kenal 

dengan nama mata kuliah pendidikan Kewiraan dan Pancasila. 

 

Akan tetapi apabila diperhadapkan dengan realitas keseharian 

masyarakat masa kini agenda nasional pendidikan kebangsaan dapat 

dikatakan belum menuai hasil nyata.  Diskusi kita adalah hendak 

membahas bagaimana agar agenda pendidikan kebangsaan dapat 

diterapkan secara praktis dalam keseharian guru, siswa, masyarakat 
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secara umum.  Sehingga tujuan nasional pembangunan bangsa yaitu 

menjadi negara yang sejahtera dapat tercapai. 

 

Nilai-nilai Pendidikan Kebangsan 

 

Salah satu faktor mengapa pendidikan kebangsaan nasional dalam 

beragam bentuknya belum menuai hasil  karena ketiga ketiga subjek 

(PPKn, mata kuliah Pancasila dan Kewiraan) pendidikan kebangsaan 

lebih bersifat teoritis daripada praksis. Walhasil hasil pembelajaran 

ketiga model pendidikan kebangsaan tersebut kurang menyentuh 

realitas yang berkembang di masyarakat lokal, lebih banyak bersifat 

indoktrinatif, monologis dan tidak partisipatif. 

 

Perlu ada suatu perubahan paradigma metode pembelajaran, dari model 

lama “teacher learning centre” (pembelajaran yang berpusat pada guru) 

menjadi “student learning centre” (pembelajaran yang berpusat pada 

murid).  Pendekatan belajar yang berpusat pada murid sudah waktunya 

di terapkan pada perkuliahan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan 

mendatang. Menurut Jhon Dewey, tokoh pendekatan belajar ini, mazhab 

pendekatan ini memusatkan perhatian pada kemampuan analisis siswa 

terhadap pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki, dan guru 

mengarahkannya untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab 

terhadap apa yang mereka pelajari.  Sejalan dengan pendekatan ini, 

pembelajaran pendidikan kebangsaan mestilah berlangsung dalam 

suasana demokratis. Selama proses belajar mengajar guru dituntut 

mampu menciptakan suasana kelas yang dinamis, kritis dan 

menyenangkan. 

 

Pandangan selama ini bahwa guru sebagai satu-satunya sumber 

pengetahuan sudah waktunya ditinggalkan. Pemahaman ini harus 

segera diubah melalui pembelajaran yang demokratis dimana guru 
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berperan sebagai fasilitator dan pemacu atau motivator dinamika kelas. 

Untuk mewujudkan ini semua, rasa empati terhadap beragam 

pandangan siswa merupakan sesuatu yang harus dimiliki guru atau 

siapa saja yang peduli dengan pendidikan demokrasi kebangsaan. 

 

Faktor lain mengapa pendidikan kebangsaan belum menuai hasil adalah 

karena dasar negara Pancasila belum dipahami dan diaplikasikan 

dengan konsekuen.  Pancasila perlu direjuvenasi.  Rektor Universitas 

Islam Negeri Syarief Hidayatullah Prof Dr Azyumardi Azra, menekankan 

betapa pentingnya Pancasila bagi masa depan Indonesia. Oleh karena 

itu, harus dilakukan rejuvenasi Pancasila sehingga benar-benar 

memberi manfaat bagi perkembangan bangsa Indonesia. 

Apabila dilihat kondisi sekarang ini, harus diakui, bahwa rejuvenasi 

Pancasila adalah perjuangan yang berat dan sulit. Selain harus 

mengatasi sinisme di banyak kalangan karena Pancasila sudah 

didiskreditkan para penguasa Republik Indonesia, juga harus berjuang 

melawan kuatnya dan agresifnya ideologi Barat yang hendak menguasai 

Indonesia.   

Oleh karena itu, keberhasilan rejuvenasi Pancasila terutama ditentukan 

usaha menjadikan nilai-nilai Pancasila kenyataan dalam kehidupan 

bangsa Indonesia, bukan dengan wacana atau diskusi pembicaraan.  

Maka, terobosan bagi rejuvenasi Pancasila harus ada di tangan para 

pendidik, guru maupun semua anak bangsa yang cinta Indonesia.  

Untuk itu tidak perlu kata Pancasila digunakan sebagai semboyan 

apalagi disakralkan.   Yang penting adalah pelaksanaan nilai- nilai 

Pancasila. 

Sekarang adalah saat yang tepat untuk menghidupkan kembali wacana 

pendidikan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa kita mengingat 
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kenyataan masyarakat, yang saya sebut sebagai masyarakat yang 

sedang sakit dan kurang dapat berlaku normal-normal saja, yang kian 

menjadi-jadi di era reformasi ini.  Saya ingin menyebutkan “ lima 

indikator bangsa yang sakit”.  Sebagai berikut: 

1. Cenderung dan mudah melakukan kecurangan 

2. Bersikap dan bertindak tidak rasional 

3. Emosional dan mudah melalukan kekerasan 

4. Cenderung bertindak seenaknya 

5. Ingin mendapatkan hasil tanpa kerja keras 

Untuk itu, hemat penulis kita sebagai guru, pendidik, perlu 

menanamkan sikap-sikap kebangsaan dalam diri anak-anak didik kita 

sebagi generasi penerus bangsa.  Kita membutuhkan pendidikan 

kebangsaan.  Individu siswa yang mempunyai nilai-nilai kebangsaan 

memiliki peluang lebih besar untuk maju.  Ini berarti secara kolektif, 

bangsa yang menanamkan nila-nilai kebangsaan adalah bangsa yang 

maju dan bermartabat. 

Sebagai sebuah refleksi nilai-nilai kebangsaan, dapat saya kemukakan 

hal berikut ini.  Perbedaan antara negara berkembang (miskin) dan 

negara maju (kaya) tidak tergantung pada umur negara itu. Contohnya 

negara India dan Mesir yang umurnya lebih dari 2000 tahun, tetapi 

tetap terbelakang atau miskin. 

Di sisi lain – Singapura, Kanada, Australia, dan New Zealand – negara 

yang umurnya kurang dari 150 tahun dalam membangun, tetapi saat ini 

negara-negara tersebut bagian dari negara maju di dunia, dan 

penduduknya tidak lagi miskin. 

Ketersediaan sumber daya alam dari suatu negara juga tidak menjamin 

negara itu menjadi kaya atau miskin.  Jepang mempunyai area yang 
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sangat terbatas. Daratannya 80 persen berupa pegunungan dan tidak 

cukup untuk meningkatkan pertanian dan peternakan.  Tetapi saat ini 

Jepang menjadi raksasa ekonomi nomor dua di dunia.  Jepang laksana 

suatu negara “industri terapung” yang besar sekali, mengimpor bahan 

baku dari semua negara di dunia dan mengekspor barang jadinya. 

Swiss tidak mempunyai perkebunan cokelat, tetapi sebagai negara 

pembuat cokelat terbaik di dunia.  Negara Swiss sangat kecil, hanya 11 

persen daratannya yang bisa ditanami.  Swiss juga mengolah susu 

dengan kualitas terbaik.  Swiss juga tidak mempunyai cukup reputasi 

dalam keamanan, intgritas, dan ketertiban; tetapi saat ini bank-bank di 

Swiss menjadi bank yang sangat disukai di dunia. 

Para eksekutif dari negara maju yang berkomunikasi dengan temannya 

dari negara terbelakang akan sependapat bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan dalam hal kecerdasan.  Ras atau warna kulit juga bukan 

faktor penting.  Para imigran yang dinyatakan pemalas di negara asalnya 

ternyata menjadi sumber daya yang sangat produktif di negara-negara 

naju/kaya di Eropa. 

Lalu … apa perbedaanya ? 

Perbedaannya adalah pada SIKAP/ PERILAKU masyarakatnya, yang 

telah dibentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan. 

Berdasarkan analisis atas perilaku masyarakat di negara maju, ternyata 

bahwa mayoritas penduduknya sehari-hari mengikuti/mematuhi 

prinsip-prinsip dasar kehidupan sebagi berikut: 
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1. Kejujuran dan integritas 

2. Hormat pada aturan dan hukum masyarakat 

3. Hormat pada hak orang/warga lain 

4. Cinta pada pekerjaan 

5. Mau bekerja keras dan tepat waktu 

Dinegara terbelakang/miskin/berkembang, hanya sebagian kecil 

masyarakatnya (kurang dari 20 persen) mematuhi prinsip dasar 

kehidupan tersebut.  Kita bukan miskin (terbelakang) karena kurang 

sumber daya alam, atau karena alam yang kejam pada kita.  Kita 

terbelakang/lemah/miskin karena SIKAP/PERILAKU kita yang kurang 

mendukung nilai-nilai kehidupan atau nilai-nilai kebangsaan. Kita 

kekurangan kemauan untuk mematuhi dan mengajarkan prinsip dasar 

kehidupan yang akan memungkinkan masyarakat kita pantas 

membangun masyarakat dan negara sejahtera. 

Penerapan praktis sikap nilai-nilai kebangsaan 

Sikap adalah kualitas awal yang tampak pada seseorang yang sukses. 

Kita semua  mampu meraih kesuksesan dengan apa yang kita miliki 

sendiri.  Keberhasilan sesungguhnya ditentukan oleh sikap kita sendiri. 

Tingkat keberhasilan yang kita raih lebih banyak bergantung dari cara 

kita berpikir, cara kita bersikap, dan cara kita bertindak daripada 

faktor-faktor lainnya.  Pada dasarnya setiap manusia terlahir dari bibit 

unggul yang berpeluang besar untuk sukses dalam kehidupan mereka. 

Bukankah kita sama-sama lahir karena keberhasilan satu sel 

spermatozoa yang unggul (dibandingkan jutaan spermatozoa lain yang 

gugur) yang berhasil membuahi satu sel telur (ovum)? Dengan demikian 

secara genetika, setiap manusia yang lahir merupakan bibit unggul. 

Masalahnya kesuksesan tidak hanya tergantung pada gen unggul, tetapi 

juga tergantung pada lingkungan tempat kita bertumbuh dan 

berkembang. Ingat hukum genetika, bahwa pengaruh genotipe (gen) 
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adalah 30% dan pengaruh fenotipe (lingkungan) adalah 70%. 

 

Dengan demikian sikap kita untuk menanamkan pendidikan 

kebangsaan menentukan kadar atau tingkat kesuksesan kita menuju 

negara yang sejahtera. Dan penanaman nilai-nilai kebangsaan 

hendaknya dimulai dari para pemimpin, pada khususnya para guru.  

Penanaman nilai-nilai kebangsaan melalui keteladanan adalah cara 

paling efektif.  

Menurut penulis ada 4 hal praktis yang dapat kita ajarkan sebagai guru 

kepada anak bangsa, dalam pendidikan kebangsaan.  Ke empat hal 

tersebut adalah. 

1. Anak bangsa perlu memberi hormat yang sepatutnya kepada 

pemerintah dan setiap aparat negara.  Pemerintah patut menerima 

hormat dan respek dari rakyat.  Tanpa kepatuhan kepada 

pemerintah, maka masyarakat menjadi masyarakat yang liar.   

2. Masyarakat harus patuh membayar pajak.  Banyak kewajiban 

pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Misalnya rakyat 

biasa, perlu patuh membayar PBB; rakyat pengendara  motor 

perlu patuh membayar PKB, pegawai perlu membayar pajak 

penghasilan, dan lain sebaginya.  Pajak sangat diperlukan oleh 

negara  untuk modal pembangunan bangsa 

3. Masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam setiap perhelatan 

politik seperti Pemilu.  Sikap golput adalah sikap cuek terhadap 

negara, apapun alasannya.  Banyak cara untuk aktif terlibat 

dalam partisipasi politik.  Bahkan sikap gotong royong adalah 

bentuk kearifan politik lokal budaya Nusantara yang perlu terus 

ditumbuhkembangkan. 

4. Anak bangsa perlu peduli dengan para pemimpin, baik pemimpin 

di tingkat bawah (RT/RW) sampai pucuk pimpinan presiden/wakil 



 8

presiden.  Bentuk kepedulian dapat diwujudkan dalam 

mendukung semua kebijakan yang mendukung masyarat menjadi 

sejahtera dan sebagainya.  

Penutup 

Pendidikan kebangsaan adalah salah satu cara bentuk perwujudan cinta 

tanah air yang efektif untuk menuju negara Indonesia yang sejahtera.  

Pewarisan nilai-nilai kebangsaan dapat dikerjakan oleh para guru 

dengan menanamkan nilai-nilai universal seperti: Kejujuran dan 

integritas; Hormat pada aturan dan hukum masyarakat; Hormat pada 

hak orang/warga lain; Cinta pada pekerjaan; Mau bekerja keras dan 

tepat waktu.  Secara praktis nilai-nilai pendidikan kebangsaan perlu 

dilakukan oleh segenap anak bangsa seperti: hormat kepada 

pemerintah, membayar pajak, turut dalam partisipasi politik dan peduli 

kepada pemimpin negara.  Visi 2045 anak bangsa yaitu, Bangga menjadi 

bangsa Indonesia dengan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia, 

pastilah akan terwujud apabila segenap komponen bangsa mau 

mengajarkan dan melakukan nilai-nilai kebangsaan. 

*) Makalah untuk Seminar Pendidikan Kebangsaan di SMA Negeri 

Natar, Agustus 2009. Sebagian tulisan ini di  ilhami dari aneka 

sumber koran dan internet. 

**) Penulis adalah dosen di Universitas Lampung.  Pendidikan S1 

diselesaikan di Institut Pertanian Bogor, Indonesia (negeri kaya ragam 

suku dan budaya); S2 di Wageningen University, The Netherlands 

(negeri kincir angin), dan S3 di Queensland University, Australia 

(negeri kanguru). 


