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GUBERNUR JAWA TIMUR 

SAMBUTAN GUBERNUR JAWA TIMUR 
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Sebagaimana diketahui, di Negara Indonesia, Pancasila 
menempati dua kedudukan utama, yakni sebagai dasar 
negara dan pandang'an hidup bangsa.Sebagai dasar 
negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar atau landasan 
dalam mendirikan bangunan Negara Kesatuan Republlk 
Indonesia. Perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, 

ditampakki:ln dalam hukum nasional, dimana Pancasila dijadikan sumber 
dan segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan sebagai 
pandangan hidup bangsa (way of life), Pancasila memberikan tuntunan 
pada seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebagai dasar negara, nilai-nifai luhur Pancasila harus dapat 
diderivasikan dan diimplementasikan dalam semua peraturan perundang
undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan sebagai pandangan hidup 
bangsa berarti perilaku bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari harus 
mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Identitas bangsa Indonesia 
merupakan cerminan dari nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga harus 
menggambarkan kepribadian bangsa Indonesia. Konsep kepribadian 
bangsa diberi makna sebagai sebuah "komitmen bersama" anggota 
masyarakat dalam bentuk bangsa, yang diangkat dari realitas empirik 
(pengalaman nyata) dan akar kultural (budaya) masyarakat yang 
tergambarkan pada pola-pola hidup, nilai-nilai dan moral kehidupan yang 
dipandang baik dan dapat digunakan sebagai perwujudan 'jati diri bangsa'. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan perilaku warga bangsa 
yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. 
Hal ini harus segera kita akhiri. , 

Berdasarkan kondisi di atas, Jawa T1mur agar menjadi motor dan 
model pembudayaan nilai-nilai luhur Pancasila. Saya mengembangkan ide 
tersebut dengan mewujudkannya kedalam kerjasama antara Pemerintah 
Provinsi Jawa T1mur dengan Laboratorium Pancasila Universitas Negeri 
Malang bernama "Program Pengembangan Jawa Timur sebagai 
Laboratorium Pem bUdayaan Nilai-nilai Pancasila Melalui Desa Model dan 
Sekolah Model". Melalui program ini diharapkan masyarakat Jawa T1mur 
dapat mewujudkan • 
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nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada gilirannya model 
tersebut di atas dapat menjadi rujukan nasional dalam pembudayaan nilai
nilai luhur Pancasila. ,. 

Pengembangan desa model dilaksanakan di Desa Jabung, 
Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, dan Desa Ploso, Kecamatan 
Selopuro, Kabupaten Blitar. Sedangkan pengembangan sekolah model 
dilaksanakan di empat kecamatan, yaitu Sanan Kulon, Sutojayan, Nglegok, 
dan Bakung di Kabupaten Blitar. Program desa model meliputi subprogram 
pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan perempuan, ketahanan keluarga 
melalui "kesehatan dan gizi" dan dialog multi kultural melalui "mocopatan". 

Program sekolah model dilaksanakan dengan mengim plementasi 
konsep PraktikBelajar Kewarg~negaraan (PBK), dan Penataan Suasana 
Sekolah (PSS). Pengembangansekolah model didasari kenyataan bahwa 
telah bergesernya perilaku siswa yang kurang mencerminkan pengamalan 
nilai-nilai Pancasila. Melalui program ini ditargetkan terjadinya pembiasaan 
nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan siswa di sekolah. Untuk itu. 
strategi pembelajaran dan suasana sekolah harus diskenario sedemikian 
rupa agar proses penanaman nilai dapat be~alan dengan lancar. Karena 
itu saya menyambut baik diterbitkannya buku ini. semoga akan menambah 
referensi bagi langkah-Iangkah pengamalan nilai-nilai Pancasila kedepan. 

Penerbitan buku ini, sudah barang tentu tidak terlepas dari peran 
semua pihak yang peduli terhadap masatah pembudayaan nilai-nilai 
Pancasila, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan 
Universitas Negeri Malang. Untuk itu, disampaikan terima kasih pada semua 
pihak yang telah membantu penerbitan buku ini. Semoga berrnanfaat. 

WassaJammu'aJaikum WarahmatuJJahi Wabarakatuh. 

Desember 2010 

Dr. H. SOEKARWO 
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SAMBUTAN REKTOR 

Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan 
berterimakasih kepada Bapak Gubernur Pfovinsi ]awa 1imur atas 
kepercayaan untuk partisipasi da~am misi untukPembudayaan Nilai 
(Filsafat) Pancasila (PNP). Kepercayaan in! disepakati dalam 
MoU yang ditandatangani 4 November 2010 di 5urabaya. 

Kami menyadari bagaimana amanat yang' dipercayakan 
Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Jawa 1imur (dengan 
penduduk yang cukup besar, sekitar 38 juta) dari'war-ganegara RI 
yang berjumlah 238 juta menurut data sensus :2009. Maknanya, 
Jawa Timur menyadari kewajiban nasional untuk meningkatkan 
kesadaran, penghayatan dan pengamalan nilai Dasar Negara yang 
terjabar dalam UUD Proklamasi 45. 

Kita semua menyaksikan fenomena nasional Indonesia dalam 
era reformasi yang cukup memprihatinkan dari sikap, dan tingkah 
laku sosial-politik dan budaya sebagian rakyat kita. Fenomena euforia 
memuja kebebasan (Iiberalisme c:lan neo~liberaHsme) atas nama 
demokrasi dan HAM melahirkan koriflikhorfidntaf yang bermuara 
anarkhisme! Fenomena demikian ~ adalah sikap menurunnya 
penghayatan nilai asas kekeluargaan; juga degradasi 
wawasan nasional dan kebanggaan (jatidfri) nasional. 
Kondisi demikian dapat didiagnosis seqagai degradasi kesadaran nilai 
atas filsafat hidup bangsa (Filsafat Pancaslla) yangjuga berfungsi 
sebagai dasar negara dan ideologi nasional. SUa fenomena demikian 
tidak diperbaiki, maka kondisi nasional Indonesia Raya dapat bermuara 
disintegrasi nasional; bahkan dapat menjadi bangsa di bawah 
supremasi ideologi neo-Iiberalisme dan neo-imperialisme. 

Kita sebagai bangsa yang mewarisi Negara PrOklamasi 45 
dengan keunggulan nilai Filsafat Negara Pancasila-UUD 
Proklamasi 45 (sebagai keunggulan kulturaf. filosofis
ideologis-konstitusional). Juga kita bersyukur dan bangga 
diberkati pula dengan keunggulan natural (posisi Nusantara yang 
amat strategis, kava SDA dengan SDM relatif kuantitas-kualitas 
unggul!). Maknanya, kita sebagai bangsa dan negara potensial akan 
berkembang sebagai bangsa yang java bermartabat. 

Cita-cita dan harapan di atas dapat terhalang akibat olah dan 
tingkah laku (sebagian) SDM warganegara kita; yang dalam 
dasawarsa terkahir in! mengalami degradasi wawasan nasional 
dan ideologi Pancasila sekaligus kesadaran mental dan moral 
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sebagai bangsa religious. (Pancasila sebagai Sistem, Filsafat 
theisme-religjous)! Kita yakin dengan menghayati dan 
rnengamalkan nilai filsafat Pancasila sebagai bagian asas moral 
bangsa, insYaAllah rahmat dan hidaY13h Allah Yang Maha Kuasa 
akan terlimpah - sebagai diyakini olehthefj)undi"g fathers di 
dalam Pembukaan UUD 45 alinea ke,.3 -. Kita semua 
berkewajiban setia mengamalkan nilai yang terkaj1dung dalam 
amanatfundamental dan luhur ini, dan bUkanmengingkarinyal 
- dan atau melupakannya. -

Kami Pimpinan dan jajaran dalam UM, istimewa Pimpinan, Ketua
Ketua Bidang dan Anggota Laboratorium Pancasila menyambut 
prakarsa, motivasi, niat dan harapan Bapak Gubernur Jawa Timur 
untuk membudayakan PNP sebagai pe.ncerahan nilai 
fundamental nasional demi integritas dan martabat nasional 
Indonesia Raya. Kami percaya, harapan ini akan terwujud clengan 
kesadaran dan ketulusan rakyat (khususnya penduduk Provinsi Jawa 
Timur) untuk aktif partisipasi melaksanakan visi-misi PNP. 

Sebagai informasi kepada khalayak masyarakat Jawa Timur, 
program PNP - dengan proyek rintisan Kabupaten Malang dan 
Kabupaten Blitar - semoga berlanjut untuk wilayah Provinsi Jawa 
Timur - dengan doa semoga juga menjadi program nasional 
Indonesia Raya,.Ar:nien:. 

Program PNP ini menjadilengkap dan memadai, oengim adanya 
penulisan buku untuk para peserta Program PNP sebagai media 
pemantapan dan pengayaan. Harapan kami atas nama Laboratorium 
Pancasila UM, teristimewa para pembina dan penulisbuku-buku-ini 
kiranya warga masyarakat Jawa Tlmur berkenan menerima sebagai 
pemantapan dan pengayaan penghayatan nilai-nilai 
Pancasila sebagaimana kewajiban imperatif atas nilai Dasar 
Negara PancasUiI dan UUD Prokiamasi 45 

Adalah kewajiban SDM sebagai warganegara untuk senantiasa 
setia dan bangga kepada : 

1.	 DClSiiIr t4~ra (baiksebagai filsafat hidup, maupun ideologi 
neg~~-alid~ologi nasional ): bagi bangsa Indonesia adalah 
Filsafat Panc~sila; 

2.	 UUD (Koristitusi) Negara - in casu: UUD Proklamasi 
45

3.	 Cita:-cita nasional, sebagai terumus di dalam Pembu
kaan UUD 45; dan terjabar seutuhnya dalam UUD 
p'roklamasi 45.· . 
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Asas-asas fundamental ini bersifat imperatif; berlaku universal 
sebagaimana dihayati, diamalkan, dan dilestarikan (sebagai asas 
bela negara), sebagaimana terkandung dalam Pendidikan 
Kewarganegaraan (PKn; atau Civics) di dunia modern. Kiranya, 
visi-misi buku-buku PNP ini mengandung pemantapan dan pengayaan 
amanat asas-asas fundamental dimaksud. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah 
dan rahmat serta hidayah-Nya bagi bangsa Indonesia dalam 
integritas Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45. 

Malang,4 Desember 2010 
Rektor UM, 

V)L-<f~ 
Prof. Dr. H. Suparno 
NIP 19520402 197803 1 001 



KATA PENGANTAR
 

Kedudukan FIIsafat Pancasila menempati sebagai Dasar Negara 
dan Ideologi Nasional, termaktub dalam Permbukaan UUD 45, 
terjabar dalam Satang Tubuh (Pasal-Pasal) seutuhnya. 5ebagai dasar 
negara, Pancasila'dijadikan sebagai Dasar Negara':adalah kaidah 
fundamental (Grundnorm) yang menjiwai kehidupan berbangsa dati 
bernegara. Makn-anya, secara konstitusional hersifat imperatif 
(mengikat, memaksa) semua warga negara, lembaga negara, dan 
tat~lnan hukum nasional. 

Perwujudan nilai Pancasila sebagai dasar negara, terpancar dalam 
sistem hukum nasional, dalam makna nilai PancasHa menjadi sumber 
dari segala sumber hukum va'ng. berlaku dalam negara Indonesia. 
Sedangkan sebagai ideologi 'nasional, nilai Pancasila adalah juga 
sebagai pandangan hidup'bangsa (filsafat hidvPrway oflife), yang 
menjadi landasandan pedoman bagi kehidupan nasional :berbangsa-, 
bernegara dan berbudaya. 

Sebagai dasar negara, nilai·nilai. tuhurJ?an~asila imperatif untuk 
dikembangkan, diwariskan (melaluJ pembudayaan). demi integritas 
sistem kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45.Secara normatif, 
nilai Pancasila terjabar dalam semua hukumperundang-undangan. 
yang berlaku di idonesia. Sedangkan sebagai pandangan hidup 
bangsa berarti perilaku bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari
hari harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Identitas bagsa 
Indonesia adalah merupakan cerminan dari nilai-nilai luhur Pancasila, 
sehingga tiap warga negara mengamalkan nilai Pancasila sebagai 
kepribadian bangsa (jatidiri nasional) Indonesia~ Konsep kepribadian 
bangsa diberi makna se.bagai sebuah 'komitmen bersama' semua 
anggota masyarakat dalam bentuk bangsa( integritas nasional.), 
yang diangkat dari realitas empirik (pengalaman sejarah nasionaJ) 
dan akar budaya(kultural) masyarakat Indon~sia se-Nusantara.Jadi, 
perwujudan kepribadian nasional(jatidiri nasionai)membertkan identltas 
dan integritas, nilai-nilai dan asas moral nasiohal. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan perilaku warga 
bangsa yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan nilai-nilai 
luhur Pancasila. Hal ini harus segera kita akhiri, demi integritas dan 
martabat nasional Indonesia.Kondisi dan fenomena demikian dapat 
menurunkan citra martabat nasional dalam pergaulan antar bangsa 
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· (internasional);sekaligus mengancam integritas SDM, warganegara 
sebagai bangsa yang berperadaban. 

'Berdasarkan kondisi di atas, Gubemur Provinsi Jawa 1irnur memiliki 
ide dan prakarsa agar Jawa 1imur menjadhpelopor dan perintis 
pembudayaan nilai-nilai luhur PancasHa. Ide gubernur tersebut 
diWujudkan dalam kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa 1imur 
dengan Laboratorium Pancasila Universitas· Negeri Malang dalam 
Program Pengembangan Jawa Timur sebagai" Laboratorium 
Pembudayaan Nilai Pancasila Melalui Desa Model dan Sekolah Model. 
Melalui program ini diharapkan masyarakat Jawa Timur dapat 
mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 
Padagilirannya model tersebut di atas dapat menjadi rujukan nasional 
dalam pembudayaan nHai-niiai luhur Pancasila dalam NKRI. 

Pengembangan desa model dilaksanakan di Desa Jabung~ 

Kecamatanjabung, Kabupaten Malang, dan Desa Ploso, Kecamatan 
Selopuro, Kabupaten Blitar. 5edangkan pengembangan sekolah model 
dilaksanakan di empat kecamatan, yaitu Sanan Kulon, Sutojayan, 
Nglegok, dan Bakung Kabupaten Blitar. 

Program desa model meliputi sub program pemberdayaan 
ekonomi, pemberdayaan· perempuan, ketahanan keluarga melalui 
"kesehatan dan gizi" dan dialog multi kultural melatui "mocopatan': 
Prog ram sekolah model~.dilaksanakan dengan mengimplementasi 
konsep Praktik Bel'ajar Kewarganegaraan (PBK), dan Penataan 
Suasana Sekofah (PSS). 

Buku buku inl diterbitkan sebagaJ bahan referensi dalam rangka 
pemantapan dan pengayaan pembudayaan nilai-nilai PancasUa.--
sebagai peningkatan dari kurikulum dalam program PNP yang 
dilaksanakan---. Penerbitan buku ini tidak terlepas dari peran semua 
pihak yang peduli terhad'ap visi-misi Pembudayaan Nilai Pancasila, 
.istimewa Gubernur Provinsi Jawa Timur (dan jajarannya)bersama 
Rektor Universitas Negeri Malang. Untuk semua itu, kami sampaikan 
terima"kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan 
buku ini;termasuk pLila para peserta aktif program PNP dan sidang 
.pembaca. 

xii 



Semoga semua pemikiran dan karya bersama ini dapat 
bermanfaat dalam melaksanakan juga visi-misi nation and char
acterbuilding,demi kejayaan Indonesia Raya sebagai bangsa dan 
negara bermartabat. 

Malang, Desember 2010 

Pimpinan 

Laboratorium Pancasila UM 
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BABI
 
PENDAHULUAN
 

Hakikat pembangunan nasional adalah pemb.qlJg.unan manusia 
Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh, ~yarak~t Indo
nesia. Tujuan pembangunan nasional adalah .me.wujuG;kan suatu 
masyarakat adil dan makmur yang merata, material-dan spiritual 
berdasarkan. Pancasila. Penjelasan tentang "man.usia Indonesia 
seutuhnya" semakin penting untuk dibi~arakan oleh siapa saja 
yan.g melibatkan diri dalam pendidikan, kar-ena pendidikan 
merupakan bidang yang amat penting dalamkeseluruhan usaha 
"pembangunan manusia". 

Berbicara pendidikan dan pembangunan manusi'a, ,identik 
membicarakan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut M~x ScheLer 
(1966) nilai merupakan suatu kenyataan yang pada umumnya 
tersembunyi di batik kenyataan-kenyataan lain. Deng,an ,kata lain, 
kenyataan-kenyataan lain merupakan pembawa nil.ai. ,Kalau kita 
menerapkan pandangan inipada nilai-nilai kemanusiaan (sila Kedua 
Pancasila), berarti bahwa nilai-nHai "kemanusiaan" juga 
tersembunyt kenyataan-kenyataan lain. 

Hakikat nilai kemanusiaan itu dapat dicari dan kenyataan
kenyataan lain dalam praktik hidup bangsa Indonesia di m.asa lalu 
maupun sekarang yang membawa nilai kemanusiaan. Nilai 
kemanusiaan tidak dapat ditemukan dalam b~ntukl;lya sendiri, 
melainkan sebagai sesuatu yang ada dibalik t\ndakan-tindakan 
orang-orang Indonesia, sejauh mereka bertin'Clak secara 
manusiawi. 

Berdasarkan premili di atas, dapat dinyatakan bahwa Pancasita 
sungguh-sungguh "bernilai!', apabila rumusan sila-sUa itu tidak 
hanya· merupakan pengakuan· di benak kita akan keluhuran nilai
nilai itu, melainkan jika rumusansila-sila itu juga kita 
"tampakkan" dalam amal perbuatan yang· "membawa" nilai-nilai 
itu. Max Scheler menegaskan bahwa nilai-nHai itu sungguh-sungguh 
merupakan kenyataan yang benar-benar ada, bukan "kita anggap 
ada". Misalnya, nilai "keadilan", nilai ini'memang hanyabisa 
ditemukan dibalik tindakan-tindakan manusia yang sUflgguh adil. 

Bah I, Pendahuluan • 



BABII 
KONSEPDASAR PEMBUDAYAAN 

A. Pembudayaan 

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu 
buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau 
akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan I 
akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, 
yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau 
mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau 
bertani. Kata culture juga kadang diterj~mahkan sebagai "kultur" 
dalam bahasa Indonesia. Pengertian budaya juga dapat dijLimpai 
pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjelaskan pengertian 
budaya sebagai (1) pikiran; akal budi; (2) adat-istiadat; (3) sesuatu 
mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju); 
(4) sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah I 
(Balai Pustaka, 1995). Selanjutnya beberapa pengertian lain tentang 
budaya adalah sebagai berikut: 
•	 menurutAndreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan 

pengertian nHai sosial,norma sosial, ilmu pengetahuan serta 
keseluruhan struktur-struktur sosia~, religius, dan lain-lain, 
tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang 
menjadi ciri khas suatu masyarakat; 

•	 menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan 
keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung 
pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat 
istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat 
seseorang sebagai anggota masyarakat; dan 

•	 menu rut Selo Soemardjan dan Soelai man Soemardi, 
kebudayaan adatah sarana hasH karya, rasa, dan cipta 
masyarakat. (http://id.wikipedia.org/wiki/budaya). 

Lebih lanjut, pengertian mengenai "kebudayaan" bisa 
dipahami sebagai sesuatu yang akan memengaruhi tingkat 
pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat 
dalam pikiran manusia. Menurut J.J. Hoenigman, wujud 
kebudayaan dibedakan menjadi tiga macam yaitu: gagasan, 
aktivitas, dan artefak. 

PenataanSuasanaSekolah (pSS)Berbasis Pembudayaan Nitai Pancasita 
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BAB III
 
PEMBELAJARAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI
 
PENDIDIKAN BUDAYA 8: KARAKTE~RDAN MODEL
 

PENATAAN SUASANA SEKOLAH (PSS)
 

A. Pendjdjkan Budayadan Karakter dj Seko!ah 

Berdasarkan masukan dan masyarakat baik melatui med·ia 
massa, seminarlsarasehan, kajian-kajian literatur, maupun upaya 
langsung dalam melaksanakan perldidikan nHai, moral; budaya, 
dan karakter, Balitbang Kemendiknas (2010) telah menyusun 
naskah Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Pemikiran tentang 
Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa in; merupakan pikiran 
yang bersifat praktis dan dapat dHaksanakan dalam suasana 
pendidikan yang ada di sekolah pada saat sekarang. Pelaksanaan 
Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa ini memang memerlukan 
berbagai perubahan dalam pelaksanaan proses pendidikan yang 
terjadi di sekolah pada saat sekarang, namun perubahan tersebut 
tidak mengubah kurikulum yang berlaku tetapi menghendaki sikap 
baru dan keterampilan baru dari para guru, kepala sekolah dan 
konselor sekolah. 

Pendidika.n d;:anggap seba-gai alternatif yang· bersffat preveritif 
karena pendidikan rriembangun generasi baru bangsa yang lebih 
baik. Sebagai alternatif ya:ngbersifat pre'1ent'if~ pendidikan 
diharapkan dapat mengembimgkart kuaUtas- generasi muda bangsa 
dalam berbagai aspek yang dapat: memperk-edl "·dan mengurangi 
penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. 
Pendidikari merupakan tulang punggung strategipembentukan 
karakter bangsa. Strategi pembangunankarakterbangsa melalui 
pendidikan dapat dilakukan dengan pendidikan, pembelajaran, 
dan fasHitasi. Pendidikan Budaya dan Karakter menjadi suatu sistem 
di satuan pendidikan tingkat SD/MI sampai dengan SMA/SMKlMA, 
yang terintegrasi df dalam proses pembelajaran, kegj,atan 
keseharian di s-ekolah, termasuk kegiatan co-curriCuler dan/atau 
ekstra kurikuler. Sedangkan di tingkat per.guruan tinggi 
menggunakan istilah Pendidikan Karakter. 

Pembelajaran nHai-nilai Pancasila di sekolah yang dilaksariakan 
melalui Pendidikan Budaya dan Karakter tersebut pada dasarnya 
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

Bab IlL Pembelajaran Nilai-Nilai Pancasila • 
Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter dan Model Penalaan Suasana 

Sekoiah (PSS) 



BAB IV
 
PENATAAN FISIK SEKOLAH 01 SEKOLAH OASAR
 

Pembudayaan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dalam 
berbagai kehidupan di dunia pendidikan baik yang bersifat for
mal, non formal dan informal. Salah satu unsur pendidikan formal 
yang strategis dalam pembudayaan nitai Pancasila adalah sekolah. 
Sekolah merupakan elemen penting untuk melakukan pembudayaan 
nilai. Sekblah mempunyai peran strategis dalam mewujudkan 
tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Oleh karenanya 
perlu dilakukan penataan dan penciptaan kondisi sedemiki"an rupa 
agar keberadaannyamenyerupai tempat "penyemaian" yang subur 
dari nilai-nilai atau karakter bangsa. 

Lingkungan satuan pendidikan atau sekolah perlu dikoridisikan 
agar lingkungan fisik dan sosial-kultural sekofah -memangkirikan 
peserta didik bersama dengan warga sekolah lainnya terbiasa 
membangun kegiatan keseharian di satuan pentlid-tl<an' yang 
mencerminkan perwujudan nilai-nilai atau karakter yang't1ituji:J. 
Pengkondisian tersebut dapat berupa penyediaan sa"rana dan 
prasarana pen"dukung sehingga aktivitas atau strategi pembiasaan 
dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk karakl:er
karakter yang diacu dapat tercapai sesuai dengan harapan. 

Fasilitas sarana d-an prasarana pendukung tersebut en atas 
paling tidak meliputi: ruang kelas, ruahg laboratorium, ruang alat
alat pembelajaran, ruang unit kesehatan sekolah, ruang kepala 
sekolah, ruang guru, gUdang, kamarkecil dan kamar mandi, pagar 
sekolah, ruang lain-lain, bak atau tempat sampah, hataman, tiang 
bendera, wang ibadah, kantin sekolah, taman sekolah (Direktorat 
Pembinaan TK/SD, 2007)'. 

A" Ruang Kelas 
Ruang kelas adalah ruangan yang dipergunakan untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ruang kelas ini perlu di 
desain sedemikian rupa agar dapat menimbulkan pesan dan kesan 
pembelajaran yang mendalam. Ruang kelas harus diatur 
sedemikian rupa sehingga manjadi sarana yang lengkap untuk 
menerapkan strategi pembelajaran nilai-nilai yang dirancang oleh 
guru. 

_ Penataan"SUasana SekOlah (pSS)Berbasis Pembudayaan Nilai Pancasila 
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BAB V
 
PENATAAN L1NGKUNGAN SOSIALBUOAYA
 

01 DALAM DAN 01 LUAR SEK-QlAH
 

Lingkungan sosial budaya yang kondusif sangat diharapkan 
terjadi di lingkuf1gan satuan pendidikan/sekO,lal), ~aupun di luar 
lingkungan sekolah. Suasana lingkungan sosial budaya yang kondusif 
baik di sel\olah (Sekolah Dasar) maupun luar sekolabini mempunyai 
peran atau kontribusi penting dalam penaneiman, nilai atau 
karakter yang terkait dengan pembiasaan nilai-nilai-Pancasila di 
sekolah, yang meliputi: nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja 
keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu.,. semangat 
kebangsaan, cinta tarmh air, menghargai prestasi, bersahabatl 
komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 
peduli sosial, dan tanggung jawab. 

Dalam kaitan proses pembiasaan nilai-nilai Pancasila.di s.ekolah 
--baik melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (PBK). maupun 
Penataan Suasana Sekolah (PSS)-, lingkungan sosiq.l budj~ya atau 
sQsial kultural dj sekolah. perlu diciptakan sekondusif mungk;in. Hal 
ini tercermin oleh baiknya interaksi di antara warga sekolah 
utamanya interaksi internal peserta didik, guru, kepala sekolah, 
konselor sekolah dan 'pegawai administrasi sekplah; maupun 
interaksi antar warga sekolah yang bersangkutan. Ungkungan 
sosial budaya di luar sekolah juga mempunyai k<)n.tribusi. yang 
tidak kalah penting dalam proses pembiasaan 'nilai-n'ilai Pancasila 
di sekolah. Lingkungan di luar sekolah yang dimaksud di sini adalah 
keluarga, komite sekolah, masyarakat, pemerintah daerah, dan 
lingkungan alam sekitar sekolah. 

Mengacu pada pedoman penataan suasana sekolah dalam 
rangka pembudayaan nitai Pancasita di Sekolah Dasar yang 
dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan TK/SD tahun 2007, ) dan 
setelah dilakukan modifikasi konsep, beberapa hal penting yang 
perlu dijelaskan di sini adalah sebagai berikut. 

A. Lingkungan Sosial Budaya di Sekolah 
Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah tempat 

peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, 

Bah V. Penataan Lingkungan Sosial Budaya di dalam dan di luar sekolah 



BABVI
 
K~GIATAN PEMBIASMN SISWA OALAM RANGKA
 
PEMBUOAYAAN NILAI PANCASILA 01 SEKOLAH
 

Pendidikan budaya dan karakter bangsa pada hakikatnya adalah 
mengembangkan potensi peserta didik sebagai manusia dan warga 
Negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa 
yang meliputi: nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 
kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 
kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabatl 
komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 
peduli sosial, dan tanggung jawab. -Perwujudan nilai tersebut melalui 
melalui pengembangan kebiasaan dan perilaku terpuji, penanaman 
jiwa kepemimpinan dan pengembangan lingkungan kehidupan 
sekolah yang kondusif. Sekolah merupakan wadah penyemaian 
nilai-nilai budaya dan karakter yang cukup baik. Karena itu 
kegiatan-kegiatan di sekolah hanya akan berhasilapabila semua 
unsur warga sekolah dan unsur masyarakat di luar sekorah dapat 
menciptakan kondisi dan kegiatan yang benar-benar dapat 
menunjang pembudayaan nilai-nilai Pancasila tersebut. Untuk itu 
di bawah ini diberikan contoh kegiatan-kegiatan yang perlu 
dilakukan oleh unsur-unsur tersebut, dalam rangka pembudayaan 
nilai-nilai Pancasila di sekolah. 

Kegiatan pembiasaan nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang 
diuraian dalam bab ini utamanya mengacu pada pedoman pro
gram PNP yang dikeluarkan oleh Direktorat TK/SD (2007) yang 
dipadukan dengan naskah Pendidikan Bangsa dan Karakter di 
sekolah yang dikeluarkan Balitbang Kemendiknas (2010), dan 
Kebijakan Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010·2025 yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah RI Tahun 2010. 

A. Keg;atan Pemb;naan dan Pengembangan Log;ka 

Kegiatan pembinaan dan pengembangan logika mencakup: 
gemarmembaca, rajin belajar, suka meneliti, dan gemar menulis. 
Kegiatan pembiaan dan pengembangan logika 'ini ~empunyai 

peran atau kontribusi perf;ing dalam penanaman nitai atau 
karakter yang terkait dengan pembiasaan nilai-nilai Pancasila di 

1111 Pei1atcian Suasana Sekolah (pSS)Berbasis Pembudayaan Nilai Pancasila 
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BAB VII
 
EVALUASt PROGRAM PEMBUDAYAAN- NILAI-NILAI
 

PANCASILA(PNP)
 
MELALUJ PENATAANSUASANASEKQLAH (PSS}DISD 

A. Hakikat Evaluasi 

Evaluasi atau penilaiap qdalah bagian penting dalam 
penyelenggaraan suatu kegiatan-, apapun wujud kegiatan tersebut. 
Evaluasi yang diselenggara'kansecara terencana dan terkonsep 
dengan baik dan yang. djsele9ggarak~n terus-menerus akan 
menjadikan capaian tujuan, kegiatart yang lebih baik. Dengan 
evaluasi ini akan diketahui p~r~mbingan pelaksanaari,kendala, 
masalah dan faktor pendukung,-; qari kegiatan yang telah 
dilaksanakan. Evaluasi dapat dHaksanfik~n pada awal, tengah, 
~taupun akhir kegiatan. Bahkan selsalfp.~QJegjatan telah berakhir, 
evaluasi juga dapat mengungkap da'mpak pad kegiatan tersebut 
yang sekaligus sebagai bahan perbpikan program Pembudayaan 
Nilai Pancasila pada masa mendatang. 

B. Aspek Yang Dievaluasi 

Program Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila (PNP) meliputi dua 
kegiatan, yaitu praktik belajar kewarganegaraan (PBK) dan 
kegiatan penataan suasana sekolah (PSS). Ke:duanya sejatinya 
merupakan satu kesatuan bagiakan dua sisi mata uang. Namun 
dalam hal evaluasi kedyanya dapat diL.akukan secara terpisah. Untuk 
memperoleh hasi l evaluasi yang -akurat tentang pencapaian 
pembudayaan nilai melalui PSS, perlu dirumuskan 'ind-ikator 
capaiannya terlebih dahulu. 

Pihak sekolah seyogyanya melakukan evaluasi- PNP melalui PSS 
di sekolahnya secara terencana dan terprogramagar diperoleh 
gambaran nyata tentang keberhasilan, kendala, dan masalah yang 
menyertainya, serta kekurangan yang ada sebagai bahan perbaikan 
program yang akan datang. 

i 
I 

Bab VII, Evaluasi Program Pembudayaan Ni/ai-nilai Pancasila (PNP) 
Melalui Penataan Suasana Sekolah (PSS) di SD 
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BAB VII
 
EVALUASI PROGRAM PEMBUDAYAAR NILAI-NILAI
 

PANCASILA(PNP)
 
MELAL~IPENATAANSUA5ANASEKOLAH(PSS}DISD 

A. Hakikat Evaluasi 

Evaluasi atau pe,nHatan ~dalah bagian pehting dalam 
penyelenggaraan suatu kegi~t~n, apapun wujud ke~iatan tersebut. 
Evaluasi yang diselenggarakan secara terencana dan~ t~rkonsep 

den~an baik dan yang. dis.ele.tlgg.,!rak<!n terus-menerus akan 
menjadikan capaian tujual1. ke,g.jatall.yang lebih batk. Dengan 
evaluasi ini akan diketahui P~!~~~q~:n~an pelaksanaan, kendala, 
masalah dan faktor pend.l:Jkuog dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan. Evaluasi dapat ditaksanakan pada awal, tengah, 
~taupun akhir kegiatan. Bahkan se~~tip'~n~~~giatan telah berakhir, 
evaluasi juga dapat mengungkap -d~mpak "9ari kegiatan tersebut 
yang sekaligus sebagai bahan perb;ookan piograin Pembudayaan 
Nilai Pancasila pada masa mendatang. 

B. Aspek Yang Dievaluasi 

Program Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila (PNP) meliputi dua 
kegiatan, yaitu praktik belajar kewarganegar~an (PBK) dan 
kegiatan penataan suasana sekolah (PSS). Ke:duanya sejatinya 
merupakan satu kesatuan bagiakan dua sisi ma,~a uang. Namun 
dalam hal evaluasi kedl;lanya dapat dilakukan secaraterpisah. Untuk 
memperoleh hasH evaluasi yang akurat tentang pencapaian 
pembudayaan nilai melalui PSS, perlu dirumuskan indikator 
capaiannya terlebih dahulu. 

Pihak sekolah seyogyanya melakukan evaluasi- PNP me-lalai PSS 
di sekolahnya secara terencana dan terprogram .agar diperoleh 
gambaran nyata te-ntang keberhasilan, kendala, .dan masalah yang 
menyertainya, serta kekurangan yang ada sebagai bahan perbaikan 
program yang akan datang. 

Bab VII, Evaluasi Pr-ogram Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila (PNP) 
Melalui Penataan Suasana Selrolah (PSS) di SD 



BAB VIII
 
PENUTUP
 

Salah satu upaya dalam rangka Pembudayaan Nilai paneasila 
di Sekolah Dasar adalah melalui penataan suasana sekolah. Penataan 
Suana Sekolah fPSS) yang akan dikembangkan harus benar-benar 
kondusif bag; terwujudnya masyarakat belajar dalam rangka 
pembudayaan nilai paneasila(PNP). 

Uritukmeneiptakan suasana sekolah yang mampu mendukung 
pembudayaansuatuni'lai perlu C1itanamkan pembiasaan yang 
disertai dengan ketersedia91) fastlltas pendukungnya. Dengan 
demikian dalam menanamk'a,f pertrolasaan dalam pembudayaan 
nilai-nilai Pancasila, p~rll;J adanfa' 'peneiptaan suasana yang 
mendukung yang _~ersifat hon' fisi!<", serta 'sarana dan prasarana 
pendukung yang bersifat fisik', sehingg~ -a'Rdvitas pembiasaan 
dan ipemliudayaan -riilai:nilai Pancasila tersebLit berjalan- sesuai 
dengan harapan. 

-Fasilita,s pendukung tersebut paling tidak meliputi; ruang kelas, 
ruang Ilaboratorium, ruang alat-alat pembelajaran, ruang unit 
kesehatan sekolah, ruang kepala sekolah, ruang guru, gudang, 
kamar keeil dan kamar mandi, pagar sekolah, ruang lain-lain, 
bak atau tempat sampah, halaman, tiang bendera, ruang ibadah, . 
kantin sekolah, dan taman sekolah. 

Selain PSS yang bersifat fisik, juga perlu didptakan suasana 
lingkungan sosial kultural yang kondusif di lingkungan sekolah. Hal 
ini sangat berperan sebagai faktor yang sangat penting bagi 
keterlaksanaan proses bel~jar mengajar. Kondusif tidaknya 
suasana lingkungan sosial kultural di lingkungan sekolah ditentukan 
oleh baik tidaknya interaksi yang terjadi antara warga sekolah. 
Suasana lingkungan sosial kultural sekolah yang perlu dibina dalam 
Pembudayaan Nilai Paneasila meliputi lingkungan sosial kultural di 
sekolah dan di luar sekolah. 

Penataan suasana sekolah tidak hanya menjadi tanggung jawab 
sekolah tetapi seluruh warga sekolah, orang tua siswa dan 
masyarakat sekitar serta komite sekolah. Upaya penataan suasana 
sekolah akan berhasil apabila semua unsur tersebut mengetahui 
peranan yang harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya masing
masing. 

• PenataanSuasana Sekolah (PSS) Berbasis Pembudayaan Nilai Pancasil 
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