
 

1 
 

PERBEDAAN PERSEPSI SISWA TERHADAP 

PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT BANGSA 

(STUDI KASUS DI MI MA’ARIF SETONO 

DAN MI MUHAMMADIYAH BETON 

PONOROGO) 

 

SKRIPSI 
 

 

 
OLEH 

 

NISA NAILA RUHMAWATI  

NIM: 210615035 

 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU MADRASAH 

IBTIDAIYAH 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU 

KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

PONOROGO 

MEI, 2019 

 



 

 

ABSTRAK

Ruhmawati, Nisa Naila. 2019. Perbedaan Persepsi 

Siswa Terhadap Pancasila Sebagai Filsafat Bangsa 

(Studi Kasus di MI M‟arif Setono dan MI 

Muhammadiyah Beton Ponorogo Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. 

Wirawan Fadly, M.Pd. 

Kata kunci : Persepsi Siswa, Pancasila Sebagai Filsafat 

Bangsa 

Pemahaman siswa terhadap butir-butir Pancasila 

memang sangatlah penting. Mengingat saat ini banyak 

isu-isu yang beredar di kalangan masyarakat bahwa 

arus globalisasi mengikis nilai Pancasila. Padahal, 

Pancasila merupakan pedoman bangsa Indonesia yang 

didalamnya terdapat nilai moral, etika, dan cita-cita 

bangsayang arus melekat dalam setiap jiwa rakyat 

Indonesia. Persepsi siswa terhadap Pancasila adalah 

cara pandang siswa mengenai seperti apa nilai-nilai 

Pancasila dapat diterapkan dalam aktifitas-aktifitas 

siswa di sekolah terutama di MI Ma‟arif Setono dan MI 

Muhammadiyah Beton Ponorogo.  

Penelitian ini bertujuan: A.) mengetahui persepsi 

siswa terhadap Pancasila sebagai filsafat bangsa di MI 

Ma‟arif Setono dan MI Muhammadiyah Beton 

Ponorogo. B) mengetahui perkembangan kognitif 

terhadap Pancasila berdasarkan taksonomi Bloom di MI 

Ma‟arif Setono dan MI Muhammadiyah Beton  

Ponorogo.  

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif 

dan jenis penelitian menggunakan studi kasus multisitus 

di kedua sekolahan tersebut. Penelitian ini 



 

 

menggunakan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi untuk menghasilkan sebuah hasil 

penelitian ang bersifat deskriptif. 

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa: (1) 

Persepsi siswa terhadap Pancasila filsafat bangsa di MI 

Ma‟arif Setono dan MI Muhammadiyah Beton 

bahwasanya siswa sudah mencerminkan pengamalan 

nilai-nilai Pancasila. a). Rasa spiritualitas siswa dapat 

terbentuk melalui kegiatan pembiasaan. b). Rasa 

kemanusiaan dapat terbentuk melalui penanaman nilai 

moral dan etika. c). Rasa persatuan dapat terbentuk 

melalui kegiatan yang memupuk rasa cinta tanah air. d). 

Rasa kepemimpinan terbentuk ketika siswa mampu 

menjadi contoh yang baik bagi temanya. e). Serta rasa 

keadilan terbentuk melalui pembiasaan akhlak terpuji. 

(2) Persepsi siswa terhadap Pancasila filsafat bangsa di 

MI Ma‟arif Setono dan MI Muhammadiyah Beton 

dapat diketahui melalui taksonomi Bloom ranah 

kognitif. Hasilnya adalah bahwasannya persepsi siswa 

terhadap Pancasila sudah mencapai tahap mencipta. 

Semua tahapan itu dilalui siswa dengan cara 

melaksakan tahapan demi tahapan yang mencerminkan 

nilai-nilai Pancasila. Seluruh pembahasan mengenai 

penelitian tersebut telah peneliti sajikan ke dalam 

berbagai pembahasan dengan bentuk naskah skripsi. 

Serta menghasilkan garis besar perbedaan persepsi di 

kedua sekolah itu bahwa implementasi nilai 

kemanusiaan di MI Muhammadiyah Beton lebih unggul 

karena menanamkan rasa kedekatan antara sekolah, 

siswa, dan masyarakat. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI  

1. Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang 

dijadikan pedoman penulisan skripsi ini adalah 

sistem Institute of Islamic Studies, McGill 

University, yaitu sebagai berikut:  

 q      =        ق

 k      =        ك

       l       =         ل

 m      =          م

 n       =         ن

 w       =         و

 h        =         ه

 y       =        ي

 

 

 

2. Ta‟ Marbuta tidak ditampakkan kecuali dalam 

susunan idafa, huruf tersebut ditulis t. Misalnya: 

 „     =       ء

 b     =       ب

 t      =       ت

 Th     =       ث

 J     =        ج

ῌ     =        ح  

 kh     =        خ

 D      =        د

 dh      =        ذ

 r       =       ر

ز          =      z 

س         =      s 

 sh      =        ش

ṣ      =       ص  

ḍ      =       ض  

ṭ       =         ط  

ẓ        =         ظ  

 „        =         ع

 gh       =         غ

 f       =        ف



 

 

a.  فطانة 

b.  فطانة النبي 

3. Diftong dan Konsonan Rangkap  

Ara

b  

Lati

n  

Ara

b  

Lati

n  

Ara

b  

Lati

n  

Ara

b  

Lati

n  

 ỉ ِإْي  ُأْو ay َأْي aw َأْو

 

 

4. Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf 

waw yang didahului damma dan huruf ya yang 

didahului kasra seperti tersebut dalam tabel 

diatas 

5. Adapun bacaan panjang adalah sebagai berikut. 

Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  

ᾱ ا  ὶ ِإْي    ُأْو 

 

6. Sedangkan kata sandang seperti dalam tabel di 

bawah ini. 

Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  

 -wa‟l وال al-sh الش -al ال

 
 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan 

mengetahui dengan jelas kearah mana tujuan yang 

ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan 

hidup. Adanya pandangan hidup inilah suatu bangsa 

akan memandang persoalan-persoalan yang 

dihadapinya dan menentukan arah serta cara 

bagaimana bangsa itu memecahkan persoalan-

persoalan tadi. Tanpa memiliki pandangan hidup 

maka suatu bangsa akan merasa terus terombang 

ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan 

besar yang pasti timbul, baik persoalan-persoalan di 

dalam masyarakatnya sendiri maupun persoalan-

persoalan besar umat manusia dalam pergaulan 

masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini.
1
 Dengan 

kata lain setiap bangsa harus mempunyai rasa 

kemandiriannya untuk menyelesaikan berbagai 

macam permasalahannya. Kemandirian itu berasal 

dari ideologi yang dimiliki oleh masing-masing 

bangsa untuk memecahkan berbagai masalahnya. 

Indonesia adalah sebuah Negara yang 

menjadikan falsafah Pancasila sebagai landasan 

berbangsa dan bernegara, artinya pancasila akan 

sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat 

                                                             
1
Soedarsono Mertoprawiro, Implementasi Pancasila Sebagai 

Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Indonesia Dalam 

Kehidupan Sehari-hari, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1982), 15 



 

 

secara umum. Apabila bangsa Indonesia menafsirkan 

Pancasila sebagai landasan berbangsa maka pada 

hakekatnya bangsa Indonesia akan mampu mengenal 

jati diri dan identitas dirinya. Dengan demikian akan 

mampu membangun paradigma bermasyarakat 

secara paripurna.
2
 Melalui Pancasila semua 

pandangan hidup masyarakat Indonesia menjadi satu 

arah, satu tekad, dan satu tujuan. 

Pancasila pada hakekatnya merupakan sistem 

nilai (Value System) yang merupakan kristalisasi dari 

nilai-nilai luhur dan kebudayaan bangsa Indonesia, 

yang berakar dari unsur-unsur kebudayaan secara 

keseluruhan terpadu menjadi kebudayaan bangsa 

Indonesia. Proses terjadinya Pancasila melalui suatu 

proses yang disebut kausa materialism karena nilai-

nilai Pancasila sudah ada dan merupakan suatu 

realita yang hidup sejak jaman dulu yang tercermin 

dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan yang 

diyakini kebenarannya itulah yang menimbulkan 

tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkannya 

dalam sikap dan tingkah laku serta perbuatannya. 

Menurut Ita Rahmawati, kehidupan bangsa 

Indonesia memerlukan adanya implementasi nilai-

nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, agar 

nilai norma dan etika yang terkandung di dalam 

Pancasila benar-benar menjadi bagian yang utuh dan 

dapat menyatu dengan kepribadian setiap manusia 

                                                             
2
Darmawan.Revitalisasi Pancasila Sebagai Pedoman Hidup (e-

journal diakses tgl 02Maret 2019 pkl 13.00) 



 

 

Indonesia, sehingga dapat membentuk pola sikap, 

pola pikir dan pola tindak serta memberi arah kepada 

manusia Indonesia.
3
 Maka dari itu Pancasila juga 

disebut sebagai pandangan hidup masyarakat 

Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang 

menyelidiki hakekat segala sesuatu untuk 

memperoleh kebenaran, atau secara singkat 

dinyatakan sebagai ilmu pengetahuan tentang 

hakekat. Maknanya, dengan mencari atau 

menanyakan apa hakekat, sari, esensi, atau inti 

segala sesuatu, maka jawaban yang didapatkan 

berupa kebenaran yang hakiki. Hal ini diperkuat 

Noorsyam, yang menyatakan nilai-nilai filsafat 

merupakan derajat tertinggi pemikiran untuk 

menemukan hakekat kebenaran. Filsafat dapat dilihat 

dalam dua aspek, sebagai metode dan pandangan. 

Sebagai metode, filsafat menunjukkan cara berfikir 

dan analisis untuk menjabarkan ideologi Pancasila. 

Sebagai pandangan, filsafat menunjukkan nilai dan 

pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi 

ideologi Pancasila.
4
 Hal tersebut diharapkan nilai 

                                                             
3
Ita Rahmawati. Implementasi Pembelajaran Nilai-nilai 

Pancasila dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di 

Kelas VIII SMP Negeri Kota Malang. (e-jounal diakses tgl 02Maret 

2019 pkl 13.00) 
4
 Iwan Nugroho, Nilai-nilai Pancasila Sebagai Falsafah 

Pandangan Hidup Bangsa Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya 

Manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup, (Jurnal Konstitusi, Vol. 

III, No. 2, November 2010), 108 



 

 

filsafat pada Pancasila menunjukkan kepada 

masyarakat Indonesia tentang arti nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya. 

Sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila 

pada hakekatnya juga merupakan suatu sistem 

pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat Indonesia Pancasila merupakan pedoman 

atau dasar dalam memandang realitas alam semesta, 

manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang 

makna hidup serta dasar bagi manusia dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup 

dan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Tua dan 

muda harus benar-benar menjunjung tinggi nilai-

nilai yang terkandug dalam Pancasila.Hal itu berarti 

Pancasila wajib diamalkan oleh semua kalangan 

masyarakat di Indonesia. 

Pancasila dalam pengertian dan keterangan 

seperti di atas telah menjadi suatu sistem cita-cita 

atau keyakinan-keyakinan (belief system) yang telah 

menyangkut praksis, karena dijadikan landasan bagi 

cara hidup manusia atau kelompok masyarakat 

dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini berarti 

filsafat telah menjelma menjadi ideologi. Sebagai 

suatu ideologi maka Pancasila memiliki tiga unsur 

pokok agar dapat menarik loyalitas dari 

pendukungnya yaitu : 1). Logos, yaitu rasionalitas 

atau penatarannya, 2). Pathos, yaitu penghayatannya, 

dan 3). Ethos, yaitu kesusilaannya. Sebagai suatu 

sistem filsafat serta ideologi, maka Pancasila harus 

memiliki unsur rasional terutama dalam 



 

 

kedudukannya sebagai suatu sistem pengetahuan.
5
 

Dengan memiliki tiga unsur pokok tersebut, maka 

Pancasila disebut sebagai ideologi bangsa 

merupakan sumber ilmu pengetahuan berdasarkan 

rasionalitas. 

Sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila 

harus mampu diresapi dan menjadi pedoman hidup 

seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila harus bisa 

membaur dengan semua usia. Terutama penanaman 

nilai-nilai Pancasila sejak dini atau sejak masa 

kanak-kanak. Penanaman Pancasila pada saat 

tersebut biasanya dimulai dari jenjang Taman 

Kanak-kanak yang sudah diajarkan untuk menghafal 

Pancasila. Sebagai bekal mereka nanti untuk hidup 

berbangsa dan bernegara yang baik sesuai dengan 

harapan Pancasila. 

Dalam suatu sistem pendidikan, siswa 

merupakan unsur pertama dalam terselenggaranya 

sebuah pendidikan. Siswa menjadi objek atau 

sasaran guru dalam transfer ilmu pengetahuan. 

Tentunya, guru mengajar supaya mereka pandai ilmu 

pengetahuan sebagai bekal untuk meraih cita-

citanya. Sebagai pendidik, guru mendidik siswa-

siswanya supaya dapat berperilaku yang sopan dan 

santun. Semua itu adalah tugas guru dalam mengajar 

dan mendidik siswa di sekolah. Selanjutnya, tugas 

                                                             
5
Kaelan.Pendidikan Kewarganegaraan. (Yogyakarta: 

Paradigma, 2016), 15 



 

 

diserahkan kepada orang tua untuk mendidik dan 

mengajari anaknya di rumah maupun masyarakat. 

Siswa di sekolah telah banyak diajarkan 

berbagai macam mata pelajaran yang hampir sama 

jamnya di semua sekolah. Namun, etika dan  budi 

pekerti belum tentu sama diajarkan di semua 

sekolah. Masing-masing sekolah memiliki kebijakan 

atau memiliki cara sendiri untuk mendidik siswanya. 

Maka dari itu pendidikan karakter atau moral sangat 

penting diajarkan kepada siswa-siswa di seeluruh 

sekolah di Indonesia. Sumber etika dan moral bangsa 

Indonesia adalah Pancasila. Selain dihafalkan 

Pancasila harus mampu diresapi dan 

diimplementasikan oleh semua siswa di sekolah. 

Terutama yang menjadi fokus penelitian ini adalah 

anak usia sekolah dasar.  

Pemahaman siswa terhadap pembelajaran 

nilai-nilai Pancasila dapat dilihat melalui tingkah 

laku siswa dalam kehidupan sehari-hari di 

lingkungan sekolah. Siswa dapat menjelaskan arti 

dari nilai-nilai Pancasila menurut pemahaman 

mereka masing-masing sesuai yang diajarkan oleh 

guru dalam mata pelajaran PKn serta bisa 

menyebutkan contoh penerapan nilai Pancasila di 

lingkungan sekolah. Menurut siswa jenjang Sekolah 

Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas 

tentang definisi nilai-nilai Pancasila yaitu nilai-nilai 

luhur yang timbul dari bangsa Indonesia sebagai 

ideologi, pedoman dan pandangan hidup masyarakat 

atau nilai-nilai yang digunakan sebagai ideologi 



 

 

Negara yang berisi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, 

Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Berbeda 

dengan kedua jenjang tersebut pemahaman anak 

jenjang usia Sekolah Dasar hanya memaknai 

Pancasila sebagai dasar negara yang hanya 

dihafalkan saja. Namun, penanaman terhadap 

pemahaman nilai-nilai Pancasila pada siswa harus 

dimulai dari guru untuk mengajarkan nilai-nilai 

Pancasila diantaranya: nilai-nilai cinta tanah air  

kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan 

terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, nilai-

nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan 

hidup, kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, 

dan negara, serta kemampuan awal bela negara. 

Setiap sekolah sudah mengajarkan kepada 

siswa untuk menghafalkan Pancasila. Pada saat 

upacara bendera hari senin, Pancasila diucapkan oleh 

inspektur upacara kemdian ditirukan oleh seluruh 

peserta upacara. Namun, ketika Pancasila diucapkan 

oleh inspektur, banyak siswa yang ramai sendiri 

dengan temannya terutama siswa yang berbaris di 

bagian belakang. Hal itu mengartikan bahwa siswa 

tidak atau kurang menghormati Pancasila sebagai 

dasar negara dan tidak bisa meresapi nilai-nilai 

Pancasila. Jika pemahaman terhadap Pancasila 

sebagai filsafat bangsa sudah baik, tentunya siswa 

tidak akan ramai dan senantiasa menjiwai isi dari 

Pancasila yang diucapkan. 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Setono 

merupakan madrasah yang terletak di desa Setono 



 

 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

Tepatnya selatan makam Bathoro Katong. Madrasah 

ini sudah berdiri sejak lama di bawah naungan 

Lembaga Pendidikan Ma‟arif. Madrasah ini 

mempunyai jumlah siswa yang lebih dari 200 

siswa.Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Beton 

merupakan madrasah yang terletak desa Beton 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.Madrasah ini 

mempunyai jumlah siswa yang lebih dari 150 siswa. 

Kedua sekolah ini yang akan dijadikan penelitian 

dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan 

multisitus yang akan membahas dua sekolahan 

sekaligus. 

Hasil dari wawancara  bersama bapak 

Katiman S.Pd.I selaku kepala sekolah MI 

Muhammadiyah Beton pada hari sabtu, 29 Desember 

2018 pukul 16.00 bertempat di rumah beliau desa 

Bajang kecamatan Mlarak Ponorogo. Hasil 

wawancara sore itu adalah: Kepala Sekolah:  

“Iya..sekolah kami sudah mulai menanamkan 

nilai Pancasila sejak dini. Seperti upacara bendera 

setiap hari senin yang didalamnya ada nilai 

kedisiplinan siswa, pembiasaan sholat dhuha dan 

membaca surat-surat di Juz „Amma untuk 

menanmbah nilai religious siswa kepada 

Tuhannya, pembiasaan piket membersihkan kelas 

untuk menumbuhkan sikap kerjasama pada siswa, 

menghafalkan Pancasila, Undang-undang Dasar 

1945,……“. “Namun masih ada hal lain yang 

paling kurang dalam pengamalan nilai Pancasila 



 

 

adalah etika. Para siswa masih kurang bisa 

beretika baik dengan temannya di kelas…….” 

Demikian garis besar hasil wawancara 

dengan bapak kepala sekolah MI Muhammadiyah 

Beton. 

Selanjutnya adalah hasil dari wawancara 

bersama bapak Muhammad Mansur,S.Pd.I, selaku 

kepala sekolah MI Ma‟arif Setono, pada hari selasa, 

01 Januari 2019 yang bertempat di Jl. Parang 

Menang. Hasil wawancara kami sore itu 

menghasilkan: Kepala Sekolah: 

“Iya..sekolah kami sudah mulai menanamkan 

nilai Pancasila sejak dini, seperti upacara bendera 

setiap hari senin yang didalamnya ada nilai 

kedisiplinan siswa, pembiasaan sholat 

dhuha……...”.  “Namun masih ada terutama 

dalam bertingkah laku serta masih belum terlalu 

mengenal sejarah kemerdekaan mungkin ada 

kendala dalam proses menghafalnya, serta belum 

bisa mengartikan maksud dari butir-butir 

Pancasila…….”. 

Demikian garis besar hasil wawancara saya 

dengan bapak kepala sekolah MI Ma‟arif Setono. 

Dari beberapa uraian sebelumnya dapat 

diidentifikasikan permasalahan yang dialami oleh 

banyak pihak yaitu tentang pemahaman terhadap 

Pancasila sebagai filsafat Bangsa. Pancasila 

dikatakan sudah diimplementasi dengan baik apabila 

seluruh pihak sekolah mulai dari siswa, guru, hingga 

kepala sekolah sudah bersikap sesuai dengan nilai-



 

 

nilai Pancasila. Hal tersebut dikuatkan oleh 

Penelitian yang dilakukan oleh: Ita Rahmawati 

(2013)yang berjudul “Implementasi Pembelajaran 

Nilai-nilai Pancasila Dalam Mata Pelajaran PKn di 

Kelas VIII SMP Negeri 7 Kota Malang”, yang 

menghasilkan kesimpulan bahwa Implementasi nilai-

nilai Pancasila pada proses pembelajaran ditandai 

dengan metode pembelajaran yang digunakan dalam 

proses pembelajaran, interaksi antara siswa dengan 

guru, interaksi siswa dengan siswa, penugasan yang 

diberikan oleh guru serta pengelolaan kelas. Selain 

itu masih ada penguat lain yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Darmawan (2018) dengan judul 

penelitian “Revitalisasi Pancasila Sebagai Pedoman 

Hidup Bermasyarakat di Era Globalisasi”, yang 

menghasilkan kesimpulan bahwa dalam 

kehidupannya manusia Pancasila harus senantiasa 

menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani, 

harus senantiasa menghormati hakhak individu dan 

hak kolektif (bersama), dan senantiasa menjalankan 

perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi segala 

larangannya sesuai dengan ajaran agama yang 

dianutnya sehingga terciptalah masyarakat yang 

sejahtera lahir dan batin. Sehingga hal tersebut 

menarik peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

“Persepsi Siswa Terhadap Pancasila Sebagai Filsafat 

bangsa (studi kasus di MI Ma‟arif Setono dan MI 

Muhammadiyah Beton Ponorogo). Dengan harapan 

kedua sekolah tersebut dapat memjadi contoh dan 

memberikan solusi serta memecahkan masalah bagi 



 

 

madrasah lain yang masih mengalami kendala dalam 

pemahaman terhadap Pancasila sebagai filsafat 

bangsa. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka 

penelitian ini difokuskan pada : 

1. Persepsi siswa MI Ma‟arif Setono Ponorogo 

terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat di 

Indonesia. 

2. Persepsi siswa MI Ma‟arif Setono Ponorogo 

terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat di 

Indonesia. 

3. Perkembangan kognitif siswa terhadap Pancasila 

berdasarkan taksonomi Bloom MI Ma‟arif 

Setono dan MI Muhammadiyah Beton 

Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang serta fokus 

penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi siswa MI Ma‟arif Setono 

Ponorogo terhadap Pancasila sebagai sistem 

filsafat di Indonesia? 

2. Bagaimana Persepsi siswa MI Muhammadiyah 

Beton Ponorogo terhadap Pancasila sebagai 

sistem filsafat di Indonesia? 

3. Bagaimana perkembangan kognitif siswa 

terhadap Pancasila berdasarkan taksonomi 

Bloom MI Ma‟arif Setono dan MI 

Muhammadiyah Beton Ponorogo? 



 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka 

maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Persepsi siswa MI Ma‟arif Setono Ponorogo 

terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat di 

Indonesia. 

2. Persepsi siswa MI Ma‟arif Setono Ponorogo 

terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat di 

Indonesia. 

3. Perkembangan kognitif siswa terhadap Pancasila 

berdasarkan taksonomi Bloom MI Ma‟arif 

Setono dan MI Muhammadiyah Beton 

Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini akan menambah khasanah 

ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 

persepsi siswa terhadap Pancasila sebagai 

filsafat bangsa. 

B. Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Untuk melatih diri dalam penelitian yang 

bersifat ilmiah untuk menambah wawasan 

pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti 

tentang persepsi siwa terhadap Pancasila 

sebagai filsafat bangsa. 

2. Bagi lembaga atau sekolah yang 

bersangkutan 

Bagi sekolah atau lembaga, penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan salah satu 



 

 

referensi, refleksi, dan sebagai pertimbangan 

dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan dan penerapan nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila serta 

memberikan pengertian bahwasanya 

Pancasila merupakan filsafat bangsa di MI 

Ma‟arif Setono dan MI Muhammadiyah 

Beton Ponorogo khusunya dan lembaga lain 

pada umumnya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai wahana pengetahuan dan bahan 

acuan penelitian pendahuluan atau referensi 

tentang Pancasila sebagai filsafat bangsa. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dimaksud untuk 

memudahkan pembaca dalam menelaah isi 

kandungan yang ada di dalamnya. Adapun 

sistematikanya sebagai berikut: 

BAB I :Pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk 

memaparkan pola dasar dari 

keseluruhan isi yang terdiri dari: latar 

belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  :Telaah hasil penelitian terdahulu dari 

kajian teori. Bab ini berfungsi untuk 

mengetengahkan acuan teori yang 

digunakan sebagai landasan 



 

 

melakukan penelitian yang terdiri dari 

persepsi siswa terhadap Pancasila 

sebagai filsafat bangsa. 

BAB III :Metode penelitian. Bab ini adalah 

metode penelitian yang berisi 

pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, tekhnik analisis 

data, pengecekan keabsahan temuan, 

dan tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV :Deskripsi data. Bab ini meliputi hal-

hal yang didapat dari 

observasi/penelitian. Deskripsi data 

secara umum tentang MI Ma‟arif 

Setono dan MI Muhammadiyah Beton 

dan deskripsi khusus pembahasan 

yaitu tentang persepi siswa terhadap 

Pancasila sebagai filsafat bangsa 

(studi kasus di MI Ma‟arif Setono dan 

MI Muhammadiyah Beton Ponorogo) 

BAB V :Analisis data. Menganalisis data yang 

telah diperoleh dalam penelitian. 

BAB VI :Penutup. Bab ini menjelaskan 

kesimpulan yang diambil dari 

rumusan masalah, serta berfungsi 

mempermudah para pembaca dalam 

mengambil inti dari isi. 

 

 



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh: Ita 

Rahmawati (2013) dengan judul penelitian 

Implementasi Pembelajaran Nilai-nilai Pancasila 

dalam Mata Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraaan (PKn) di Kelas VII SMP Negeri 

7 Kota Malang. 

 Hasil penelitian ini adalah :Bertolak dari 

temuan penelitian dan pembahasan, hasil penelitian 

dapat disimpulkan sebagai berikut. Rancangan 

pembelajaran yang dikembangkan oleh guru mata 

pelajaran PKn kelas VIII di SMP Negeri 7 Kota 

Malang dalam mengimplementasikan pembelajaran 

nilai-nilai Pancasila adalah dengan 

mengintegrasikannya dalam silabus dan RPP pada 

setiap komponen yang ada pada perangkat 

pembelajaran tersebut. Implementasi nilai-nilai 

Pancasila pada proses pembelajaran ditandai dengan 

metode pembelajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran, interaksi antara siswa dengan guru, 

interaksi siswa dengan siswa, penugasan yang 

diberikan oleh guru serta pengelolaan kelas. 

Sedangkan dari definisi yang dijelaskan siswa serta 

beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila yang 

telah disebutkan tersebut dapat membuktikan bahwa 

siswa kelas VIII sudah paham dan mengerti juga 



 

 

menerapkan nilai-nilai Pancasila yang telah 

diajarkan guru dalam pembelajaran PKn dari sila 

kesatu hingga sila kelima Pancasila. Persepsi siswa 

terhadap pembelajaran nilai-nilai Pancasila yang 

telah diajarkan oleh guru merupakan salah satu bukti 

bahwa guru PKn di SMP Negeri 7 Kota Malang 

telah mengimplementasikan pembelajaran nilai-nilai 

Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan 

meskipun masih belum terlaksana secara maksimal. 

Adanya faktor pendukung dan kendala yang 

dihadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai 

Pancasila dalam pembelajaran PKn ada dua macam 

yaitu secara internal maupun eksternal.Faktor 

pendukung dan kendala internal berasal dari siswa, 

guru dan sekolah.Sedangkan faktor pendukung dan 

kendala eksternal berasal dari lingkungan sekolah 

dan masyarakat.Selain itu guru juga masih kurang 

teliti dan mengalami kendala dalam menyusun 

perangkat pembelajaran yang memuat pembelajaran 

nilai-nilai Pancasila bagi siswa.Upaya yang 

dilakukan dalam mengatasi kendala untuk 

mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada 

pelaksanaan pembelajaran PKn dapat dilakukan 

melalui upaya internal dan upaya eksternal. Upaya 

lain yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan 

dalam menyusun perangkat pembelajaran yang 

memuat nilai-nilai Pancasila yaitu guru harus lebih 

teliti, cermat dan kreatif dalam menentukan nilai-

nilai Pancasila yang akan diintegrasikan dalam 

silabus dan RPP serta dengan menambah 



 

 

pengetahuan terkait materi pembelajaran yang telah 

direncanakan dalam silabus dan RPP PKn. 

Penelitian kedua adalah penelitian yang 

dilakukan oleh: Darmawan (2018) dengan judul 

penelitian Revitalisasi Pancasila Sebagai Pedoman 

Hidup Bermasyarakat di Era Globalisasi.  

Hasil penelitian ini adalah : Hakikat manusia 

dalam filsafat Pancasila adalah makhluk monodualis 

yakni manusia tersusun atas jiwa dan raga (jasmani 

dan rohani), sifat kodrat manusia adalah sebagai 

makhluk individu dan makhluk sosial serta 

kedudukan kodrat manusia sebagai mahluk pribadi 

berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang 

Maha Esa yang merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan, harus selaras, serasi dan seimbang. 

Dalam kehidupannya manusia Pancasila harus 

senantiasa menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan 

ruhani, harus senantiasa menghormati hakhak 

individu dan hak kolektif (bersama), dan senantiasa 

menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan 

menjauhi segala larangannya sesuai dengan ajaran 

agama yang dianutnya sehingga terciptalah 

masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Manusia 

Pancasila bukanlah manusia yang hanya 

mementingkan kebutuhan materi semata (materialis) 

dan juga bukan manusia yang hanya mementingkan 

kebutuhan ruhani semata (spiritualis) akan tetapi 

manusia yang menyeimbangkan kebutuhan jasmani 

dan rohani (monodualis). Dalam sejarah perjalanan 

bangsa, tidak dapat di pungkiri bahwa bangsa kita 



 

 

dengan kekayaan yang di miliki mengharuskan 

adanya sebuah media perekat yang berakar dari akar 

budaya dan karakteristik bangsa kita, nilai-nilai 

tersebut akan mendorong untuk mencapai cita-cita 

bersama, dan kristalisasi nilai-nilai tersebut tidak 

lain adalah sila-sila yang terkandung dalam 

pancasila. Pancasila telah 107 menjadi pandangan 

hidup bangsa kita sejak dulu dan ia berakar dari 

tradisi asli budaya Indonesia sehingga 

keberadaannya dapat di terima oleh segenap 

komponen bangsa sebagai wadah pemersatu Negara 

yang sangat kaya akan perbedaan dan dinamika 

social bangsa Indonesia. Kesaktian pancasila dapat 

meretas batas-batas geografis, bahasa, 

budaya,ras,suku serta agama yang menganga antar 

anak bangsa, oleh karena itu layaklah jika 

dinyatakan tidak ada satupun kekuatan yang mampu 

memisahkan pancasila dengan kehidupan bangsa 

Indonesia. 2. Prinsip-prinsip pancasila mampu 

memediasi segenap kepentingan dan menetralisir 

segala bentuk idiologi-idiologi asing yang ingin 

mengoyak kesatuan bangsa Indonesia, dengan 

semangat lima sila yang tertuang dalam pancasila 

yang akan mampu menghantarkan bangsa kita untuk 

bisa memaknai heterogenitas bangsa kita untuk 

hidup dalam rasa KeTuhanan yang mengakui 

perbedaan sebagai sebuah keniscayaan dan harus di 

sukuri dengan memberikan penghargaan kepada 

setiap individu untuk bebas dalam menjalankan 

keyakinannya serta menjunjung tinggi harkat dan 



 

 

martabat manusia sehingga akan melahirkan 

persatuan dan kesatuan bangsa, dari sini prinsip 

permusyawaratan akan mampu menjadikan 

Indonesia untuk hidup rukun, yang pada akhirnya 

akan mampu menciptakan keadilan social bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Alhasil anatara Islam dan 

pancasila merupakan dua sisi yang tidak dapat di 

pisahkan, keduanya merupakan satu kesatuan secara 

substansial, karena Pancasila adalah manifestasi 

islam partikular dari Islam yang bersifat universal. 

B. Kajian Teori 

1. Persepsi siswa terhadap Pancasila sebagai 

filsafat bangsa 

a. Konsep Persepsi 

1) Pengertian Persepsi 

Kata “persepsi” dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan 

(penerimaan) langsung dari sesuatu serapan 

yang perlu diteliti atau proses seseorang 

untuk mengetahui beberapa hal melalui panca 

inderanya.
6
 

Persepsi adalah ilmu pengetahuan yang 

dimiliki oleh manusia dan digunakan untuk 

memperoleh dan menginterpretasi 

rangsangan yang diterima oleh sistem alat 

indera manusia. Persepsi adalah pandangan 

atau kacamata hidup manusia yang digunakan 
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dalam memandang dan mengartikan sesuatu 

Jadi, persepsi pada dasarnya menyangkut 

hubungan manusia dengan lingkungannya. 

Cara-cara manusia mengerti dan 

menginterpretasikan stimulus yang ada di 

lingkungan menggunakan ilmu pengetahuan 

yang dimiliki manusia itu sendiri. Setelah 

manusia mampu mengindrakan objek di 

lingkungannya, kemudian ia akan memproses 

hasil pengindraannya itu, sehingga timbullah 

makna tentang objek itu.
7
 

 

2) Konsep Dasar Persepsi 

Persepsi muncul ketika adanya beberapa 

objek-objek eksternal di lingkungan 

memengaruhi struktur medium informasi 

yang pada akhirnya akan memengaruhi 

reseptor-reseptor indrawi kita sehingga 

mengarahkan perhatian kita kepada 

pengidentifikasian objek tersebut secara 

internal. Konsep-konsep dasar persepsi 

seperti objek distal (eksternal), medium 

informasi, stimulasi proksimal dan objek 

persepsi. Objek distal (jauh dari pusat) adalah 

objek yang berda di dunia eksternal, dalm 

kasus ini, pohon yang tumbang. Dalam 

peristiwa ini kita mendapatkan sebuah pola 
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tentang medium informasi. Medium 

informasi adalah gelombang bunyi yang 

cukup ringan (dalam kasus ini, bunyi 

tumbangnya pohon), molekul-molekul kimia, 

atau informasi halus (terkait dengan 

sentuhan) yang datang dari lingkungan. Oleh 

karena itu, prasyarat bagi keberadaan 

persepsi mengenai objek-objek yang berada 

di dunia eksternal sudah dimulai sejak awal. 

Mereka dimulai bahkan sebelum informasi 

indrawi sampai kepada reseptor-reseptor 

indra kita (sel-sel neuron yang dikhususkan 

untuk menerima jenis-jenis informasi indrawi 

tertentu). Ketika informasi bersentuhan 

dengan reseptor indra yang tepat entah mata, 

telinga, hidung, kulit atau mulut, stimulasi 

proksimal (dekat) terjadi. Pada akhirnya, 

persepsi pun terjadi ketika pemersepsian 

objek secara internal dalam beberapa hal 

berkorelasi dengan sifat-sifat objek di dunia 

eksternal.
8
 

3) Mekanisme Persepsi 

Persepsi adalah suatu gambaran unik 

tentang realitas yang barangkali sangat 

berbeda dengan keadaan sesungguhnya yang 

dihasilkan dari sebuah proses kognitif yang 

kompleks. Persepsi mengenai apa pun, baik 
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objek sosial maupun non-sosial akan 

mengikuti proses perseptual yang sama. 

Tanpa mempersoalkan bagaimana alur 

informasi atau data masuk melalui indra kita, 

kesemuanya akan mengikuti prinsip-prinsip 

organisasi kognitif yang sama. Jadi, persepsi 

lebih kompleks dan luas dari pengindraan 

(mendengar, melihat, atau merasakan). 

Persepsi meliputi suatu interaksi rumit yang 

melibatkan setidaknya tiga komponen utama, 

yaitu: seleksi, penyusunan, dan penafsiran. 

1. Seleksi adalah proses penyaringan oleh 

indra terhadap stimulus. Dalam proses ini, 

struktur kognitif yang telah ada dalam 

kepala akan menyeleksi, membedakan 

data yang masuk dan memilih data mana 

yang relevan sesuai dengan kepentingan 

dirinya. Jadi, seleksi perseptual ini tidak 

hanya bergantung pada determinan-

determinan utama dari perhatian seperti: 

intensitas (intensity), kualitas (quality), 

kesegeraan (suddenness), kebaruan 

(novelty), gerakan (movement), dan 

kesesuaian (congruity) dengan muatan  

kesadaran yang telah ada, melainkan juga 

bergantung pada minat, kebutuhan-

kebutuhan, dan nilai-nilai yang dianut. 

Jadi seleksi perseptual tidak hanya berasal 

dari perhatian saja melainkan dengan 

determinan lainnya. 



 

 

2. Penyusunan adalah proses atau cara 

mereduksi, mengorganisasikan , menata, 

atau menyederhanakan informasi yang 

kompleks ke dalam suatu pola yang 

bermakna. Sesuai dengan teori Gestalt, 

manusia secara alamiah memiliki 

kecenderungan tertentu dan melakukan 

penyederhanaan struktur di dalam 

mengorganisasikan objek-objek 

perseptual. Oleh karena itu, sejumlah 

stimulus dari lingkungan cenderung 

diklasifikasikan menjadi pola-pola tertentu 

dengan cara-cara yang sama. 

3. Penafsiran adalah adanya bentuk tingkah 

laku yang disebut sebagai respon yang 

berasal dari proses menerjemahkan atau 

menginterpretasikan informasi atau 

stimulus. Dalam proses ini, individu 

membangun kaitan-kaitan antara stimulus 

yang datang dengan struktur-struktur 

kognitif yang lama, dan membedakan 

stimulus yang datang untuk memberi 

makna berdasarkan hasil interpretasi yang 

dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya, 

dan kemudian bertindak atau bereaksi. 

Tindakan ini dapat berupa tindakan 

tersembunyi (seperti: pembentukan 



 

 

pendapat, sikap), dan dapat pula berupa 

tindakan terbuka atau perilaku nyata.
9
 

b. Pancasila Sebagai Filsafat Bangsa 

1) Pengertian Filsafat 

Dalam wacana ilmu pengetahuan 

sebenarnya pengertian filsafat adalah sangat 

sederhana dan mudah difahami. Filsafat 

adalah satu bidang ilmu yang senantiasa ada 

dan menyertai kehidupan manusia. Dengan 

lain perkataan selama manusia hidup, maka 

sebenarnya ia tidak dapat terlepas dari 

filsafat, atau dalam kehidupan manusia 

senantiasa berfilsafat. Orang dapat dikatakan 

berfilsafat meterialisme apabila orang itu 

hanya berpandangan bahwa materi adalah 

sumber kebenaran dalam kehidupan. Orang 

juga dapat dikatakan berfilsafat hedonism 

apabila ia berpandangan bahwa kenikmatan 

adalah nilai terpenting dalam kehidupan 

manusia. Demikian juga jikalau seseorang 

seseorang dikatakan berfilsafat liberalisme 

apabila orang tersebut berpandangan bahwa 

dalam kehidupan masyarakat dan negara 

dalah kebebasan individu. Apabila seseorang 

dikatakan berfilsafat sekulerisme jika 

seseorang memisahkan antara kehidupan 

kenegaraan atau kemasyarakatan dan 
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kehidupan agama, dan masih banyak 

pandangan filsafat lainnya.
10

 Filsafat 

memberikan arti kepada manusia untuk 

berpikir lebih mendalam mengenai suatu 

pengetahuan. 

Sebelum dipahami lebih lanjut tentang 

pengertian filsafat maka dipandang penting 

untuk terlebih dahulu memahami istilah dan 

pengertian “filsafat”. Secara etimologis 

istilah “filsafat” berasal dari bahasa Yunani 

“philein” yang artinya “cinta” dan “sophos” 

yang artinya “hikmah” atau “kebijaksanaan” 

atau “wisdom”. Jadi, secara harfiah istilah 

filsafat adalah mengandung makna cinta 

kebijaksanaan. Hal ini nampaknya sesuai 

dengan sejarah timbulnya ilmu pengetahuan 

yang sebelumnya di bawah naungan filsafat. 

Jadi untuk meningkatkan kesejahteran hidup 

manusia, mereka telah memilih apa 

pandangan dalam hidup yang dianggap paling 

benar, paling baik maka, pilihan manusia 

sebagai suatu pandangan dalam hidupnya 

itulah yang disebut filsafat. Pilihan manusia 

atau bangsa dalam menentukan tujuan 

hidupnya ini dalam rangka untuk mencapai 

kebahagiaan dalam kehidupannya.
11
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Filsafat merupakan ilmu pengetahuan 

yang menyelidiki hakekat segala sesuatu 

untuk memperoleh kebenaran, atau secara 

singkat dinyatakan sebagai ilmu pengetahuan 

tentang hakekat. Menurut Sunoto, maknanya, 

dengan mencari atau menanyakan apa 

hakekat, sari, esensi, atau inti segala sesuatu, 

maka jawaban yang yang didapatkan berupa 

kebenaran yang hakiki. Hal ini diperkuat 

Noorsyam, yang menyatakan nilai-nilai 

filsafat merupakan derajat tertinggi pemikiran 

untuk menemukan hakekat kebenaran. 

Menurut Poespowardojo, filsafat dapat dilihat 

dalam dua aspek, sebagai metode dan 

pandangan. Untuk menjabarkan ideologi 

Pancasila, maka digunakan metode berfilsafat 

untuk menunjukkan cara berfikir dan analisis. 

Sebagai pandangan, filsafat menunjukkan 

nilai dan pemikiran yang dapat menjadi 

substansi dan isi ideologi Pancasila.
12

 

 

 

2) Pengertian Pancasila 

Pancasila adalah dasar filsafat Negara 

Republik Indonesia. Pancasila adalah 

kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila  
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adalah ideologi bangsa Indonesia. Pancasila 

adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. 

Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia.
13

 

Maka dari itu sumber hukum dari degala 

hukum di bangsa ini merupakan Pancasila. 

Pancasila bersifat netral. Tidak berpihak 

terhadap seseorang melainkan Pancasila 

berpihak kepada seluruh masyarakat 

Indonesia. 

Pancasila adalah sekumpulan berbagai 

moral yang tersusun dalam satu inti moral 

bersama. Bangsa Indonesia mempunyai 

berbagai moral yang berasal dari agama-

agama, kepercayaan, dan adat istiadat. 

Masing-masing moral itu mempunyai 

coraknya sendiri, berbeda satu sama lain dan 

hanya berlaku bagi kelompok yang 

bersangkutan. Namun demikian, dalam 

moral-moral itu terdapat unsur-unsur bersama 

yang bersifat umum dan mengatasi segala 

paham golongan. Dengan demikian, 

nampaklah bahwa moral Pancasila bersifat 

nasional karena mampu mengatasi segala 

golongan. Pancasila adalah lima asas moral  

yang relevan untuk ditetapkan menjadi dasar 

negara. Karena itu, nilai-nilai Pancasila yang 

juga memiliki ilmu pengetahuan dari aspek 
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ontologi, epistimologi, dan aksiologi itu harus 

mampu dijadikan landasan dasar dalam upaya 

mengembangkan Pancasila dan mengatasi 

persoalan bangsa Indonesia saat ini.
14

 

Pengertian Pancasila yang kini telah 

berkembang semula dikenal sebagai nama 

untuk dasar negara, menurut Prof. Mr. 

Mohamad Yamin berasal dari bahasa 

Sansekerta. Dalam bahasa Sansekerta 

perkataan Pancasila mempunyai dua arti 

“panca” berarti lima “sila” berarti alas atau 

dasar. Dalam pengertian ini, dalam bahasa 

Indonesia menjadi SUSILA artinya tingkah 

laku yang baik. Dalam zaman Majapahit 

(1293-1520) telah kita kenal peraturan 

tingkah laku yang baik itu seperti yang 

diuraikan oleh Empu Tantular dalam kitab 

SUTASOMA yaitu “Pancasila Krama” yang 

berarti lima dasar tingkah laku: 

1. Tidak boleh melakukan kekerasan 

2. Tidak boleh mencuri 

3. Tidak boleh berjiwa dengki 

4. Tidak boleh berbohong 

5. Tidak boleh mabuk/ minuman keras
15
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3) Pengertian Filsafat Pancasila 

Menurut Poespowardojo, filsafat 

Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi 

kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai 

dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, 

dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-

pokok pengertiannya secara mendasar dan 

menyeluruh. Filsafat mampu membuka 

pemikiran yang lebih luas dan rasional 

sehingga cara pandang terhadap ideologi 

menjadi lebih terbuka dan fleksibel (tidak 

kaku atau beku). Supaya manusia dapat 

menemukan kebenaran, arti, dan makna 

hidup, maka ia diberi peluang 

mengembangkan persepsi, wawasan dan 

sikapnya secara dinamis. Oleh karena itu, 

filsafat dapat dilaksanakan dengan membahas 

perihal kehidupan, misalnya pembangunan, 

modernisasi, kemiskinan, keadilan, dan lain-

lain.
16

 Dengan menggunakan persepsi segala 

pemikiran manusia yang meliputi berbagai 

ilmu pengetahuan didasarkan pada kebenaran 

dan arti sebenarnya. 

4) Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara 

Kedudukan pokok Pancasila adalalah 

sebagai dasar filsafat negara Republik 
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Indonesia. Dasar formal kedudukan Pancasila 

sebagai dasar negara Republik Indonesia 

tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 

alinea IV yang bunyinya sebagai berikut: 

“maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan 

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang 

Dasar negara Indonesia, yang terbentuk 

dalam susunan negara Republik Indonesia 

yang berkedaulatan rakyat, dengan 

berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha 

Esa, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, 

Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang 

Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu Keadilan Bagi Seluruh 

Rakyat Indonesia”.
17

 

5) Makna Nilai-nilai Setiap Sila Pancasila 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 

Dalam sila ini, terkandung nilai bahwa 

negara yang didirikan adalah sebagai 

pengejewantahan tujuan manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh 

karena itu, segala hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan 

negara bahkan moral negara, moral 

penyelenggara negara, politik negara, 

pemerintahan negara, hukun, dan 
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peraturan perundang-undangan negara, 

kebebasan hak asasi warga negara harus 

dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha 

Esa.
18

 

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 

Pada dasarnya diliputi dan dijiwai oleh 

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang juga 

menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, 

kerakyatan yang dipipmpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Di dalam sila kedua kita 

harus mengakui persamaan derajat, 

persamaan hak dan kewajiban, saling 

mencintai sesama manusia, 

mengembangkan sikap tenggang rasa, 

tidak semena-mena terhadap orang lain, 

menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
19

 

 

 

3. Persatuan Indonesia 

Dalam sila ketiga ini, kita harus 

menempatkan persatuan, kesatuan, 

kepentingan, dan keselamatan bangsa dan 

negara Indonesia di atas kepentingan 

pribadi atau golongan, rela berkorban 
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untuk kepentingan bangsa dan negara, 

cinta tanah air dan bangsa, menunjukkan 

pergaulan demi  persatuan dan kesatuan 

bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
20

 

4. Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmat 

Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan 

Perwakilan 

Nilai filosofis yang terkandung di 

dalamnya adalah bahwa hakikat negara 

adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat 

manusia sebagai makhluk individu dan 

makhluk sosial. Hakikat rakyat adalah 

merupakan sekelompok manusia sebagai 

makhluk Tuhan yang Maha Esa yang 

bersatu yang bertujuan mewujudkan 

harkat dan martabat manusia dalam suatu 

wilyah negara. Rakyat merupakan subjek 

pendukung pokok negara. Negara adalah 

dari oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu 

rakyat merupakan asal mula kekuasaan 

negara. Sehingga dalam sila kerakyatan 

terkandung nilai demokrasi yang secara 

mutlak harus dilaksanakan dalam hidup 

negara.
21

 

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia 
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Dalam sila ini, terkandung nilai-nilai 

yang merupakan tujuan negara sebagai 

tujuan dalam hidup bersama. Maka di 

dalam sila kelima tersebut terkandung 

nilai keadilan yang harus terwujud dalam 

kehidupan bersama (kehidupan sosial). 

Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh 

hakikat keadilan kemanusiaan yaitu 

keadilan dalam hubungan manusia dengn 

dirinya sendiri, manusia dengan manusia 

lain, manusia dengan masyarakat, bangsa 

dan negaranya serta hubungan manusia 

dengan Tuhannya.
22

 

c. Taksonomi Bloom 

1) Pengertian Taksonomi 

Secara etimologi kata taksonomi 

berasal dari bahasa Yunani yaitu taxis dan 

nomos. Taxis berarti „pengaturan atau divisi‟ 

dan nomos berarti hukum. Jadi secara 

etimologi taksonomi dapat diartikan sebagai 

hukum yang mengatur sesuatu. Taksonomi 

dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu 

hal berdasarkan hierarki (tingkatan) tertentu. 

Di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat 

lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah 

bersifat lebih spesifik. Taksonomi juga dapat 

diibaratkan sebagai sebuah keluarga yakni 

antara ibu dan anak yang saling berhubungan 

                                                             
22

Ibid, 32 



 

 

satu sama lainnya. Taksonomi adalah suatu 

kerangka yang diklasifikasikan ke dalam 

sebuah pernyataan yang digunakan untuk 

memprediksi atau mengukur kemampuan 

hasil belajar peserta didik.
23

 

2) Tingkatan Taksonomi Bloom Ranah 

Kognitif 

Dalam taksonomi Bloom ranah kognitif 

terdapat enam tingkatan pengetahuan yang 

kesemuanya itu ibarat anak tangga yang 

harus dicapai oleh siswa pada suatu 

pembelajaran. Urutannya antara lain ialah: 

1. Tahap Mengingat 

Dalam tahap ini adalah tahapan paling 

dasar yang harus dilalui siswa. Tahap ini 

pada intinya adalah mengambil beberapa 

pengetahuan dari memori jangka panjang. 

Dalam hal ini akan melibatkan beberapa 

indera manusia yakni indera penglihatan 

dan indera pendengaran. 

2. Tahap Memahami 

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari 

ingatan. Setelah siswa mengingat sesuatu 

maka diharapkan siswa mampu 

memahami sesuatu tersebut. Tahap 

memahami ialah siswa dapat 

mengkonstruksikan makna dari materi 
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pembelajaran, termasuk apa yang 

diucapkan, ditulis, maupun digambar oleh 

guru. 

3. Tahap Mengaplikasikan 

Tahap ini juga tahap kelanjutan dari 

ingatan dan pemahaman. Setelah siswa 

memahami sesuatu maka siswa diharapkan 

mampu menerapkan hasil dari 

pengetahuannya tersebut ke dalam 

aktifitas-aktifitasnya. Tahap 

mengaplikasilan mempunyai makna 

menerapkan atau menggunakan suatu 

prosedur dalam keadaan tertentu. 

4. Tahap Menganalisis 

Tahap ini adalah keempat yang merupakan 

tahap kelanjutan dari tahap-tahap 

sebelumnya. Siswa dikatakan mampu 

menganalisis suatu hal apabila ia mampu 

memecah-mecah materi pembelajaran 

menjadi bagian-bagian penyusunnya dan 

menentukan hubungan-hubungan antar 

bagian itu dan bagian-bagian itu dan 

keseluruhan struktur atau tujuan.
24

 

5. Tahap Mengevaluasi 

Tahap ini merupakan lanjutan dari 

analisis. Setelah siswa mampu 

menganalisi suatu hal siswa juga 
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diharapkan mampu menilai dan 

mengevaluasi dari hal tersebut. Siswa 

haruslah mengambil keputusan-keputusan 

yang berdasarkan kriteria atau standar 

yang ada. 

6. Tahap Mencipta 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam 

ranah kognitif. Tahap ini adalah tahap 

puncak yang disusun oleh tahapan-tahapan 

sebelumnya. Tanpa ada tahap sebelumnya 

maka tahap ini tidak bisa terwujud. Siswa 

dapat dikatakan sudah mencapai tahap 

mencipta apabila ia mampu membentuk 

sesuatu yang baru dengan memadukan 

bagian-bagian  dan untuk membuat suatu 

produk yang orisinal. 

 

 

 

 

  



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian 

interpretif atau penelitian lapangan adalah suatu 

metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti 

sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam  

seting pendidikan. Peneliti kualitatif menggunakan 

metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa 

terdapat banyak perspektif yang akan dapat 

diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada 

fenomena sosial dan pada pemberian suara dan pada 

pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari 

partisipan di bawah studi. Penelitian ini 

memfokuskan peneliti ke dalam hal-hal atau 

peristiwa yang berkaitan langsung dengan obyek 

yang akan diteliti. Dengan kata lain peneliti harus 

melakukan pendekatan-pendekatan langsung dengan 

informan melalui salah satunya adalah wawancara. 

Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa 

pengetahuan dihasilkan dari seting sosial dan bahwa 

pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses 

ilmiah yang sah.
25

 

Definisi ini menyarankan suatu pendekatan a 

priori yang didasarkan pada asumsi filosofis 
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(pendekatan naturalistis interpretif) pada penelitian 

kualitatif dan sumber-sumber informasi jamak dan 

pendekatan naratif yang tersedia bagi peneliti.
26

 

Penelitian jenis kualitatif memiliki karakteristik 

antara lain: naturalistik, data deskriptif, berurusan 

dengan proses, induktif, dan makna. Naturalistik 

dalam jenis penelitian in sangat penting sekali 

dilakukan guna memeroleh data yang lebih alamiah 

dari informan atau tanpa dibuat-buat oleh informan 

itu sendiri.Naturalistik juga mempunyai manfaat 

yaitu lebih bersifat hangat dan akrab antara peneliti 

dengan informan.Format untuk mendesain studi ini 

pada dasarnya mengikuti pendekatan penelitian 

tradisional tentang penyajian sebuah masalah, 

perumusan pertanyaan penelitian, pengumpulan data 

untuk menjawab pertanyaan tersebut, analisis data, 

dan penarikan kesimpulan.
27

Metode yang digunakan 

dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, 

pengamatan, dan dokumentasi. 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti sebagai aktor 

sekaligus pengumpul data.Untuk itu, dalam 

penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen 

kunci, pengamat partisipatif, peneliti ikut masuk 

dalam objek penelitian tetapi hanya sekedar 

mengamati.Namun, boleh saja peneliti di luar 

penelitian, mengadakan bimbingan kepada siswa 
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untuk menerapkan atau mengimplementasikan nilai-

nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.Serta 

kehadiran peneliti di lokasi penelitian, diketahui 

statusnya oleh informan atau subjek. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di MI 

Ma‟arif Setono Desa Setono Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo dan MI Muhammadiyah Beton 

Desa Beton Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

Peneliti menggunakan multisitus atau dua sekolahan 

karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana siswa 

memahami dan memaknai bahwa Pancasila adalah 

filsafat bangsa Indonesia.Peneliti sengaja memilih 

antara lembaga pendidikan Ma‟arif dan 

Muhammadiyah karena ingin mengetahui masing-

masing persepsi siswa dari dua sekolahan tersebut. 

D. Data dan Sumber Data 

Observasi, wawancara, dokumen pribadi 

dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan 

percakapan informal semua merupakan sumber 

data kualitatif.Sumber yang paling umum 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumen, kadang-kadang dipergunakan secara 

bersama-sama dan kadang-kadang secara 

individual.Diharapkan semua sumber informasi 

tersebut mampu menjadi kunci utama 

terpenuhinya atau terselesaikannya sebuah 

penelitian. Semua jenis data ini memiliki satu 

aspek kunci secara umum: analisisnya terutama 

tergantung pada ketrampilan integratif dan 



 

 

interpretatif dari peneliti. Interpretasi diperlukan 

karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk 

angka dan karena data kaya rincian dan panjang.
28

 

1. Observasi 

Ketika peneliti mengumpulkan data untuk 

tujuan penelitian ilmiah, kadang-kadang ia 

perlu memerhatikan sendiri berbagai 

fenomena, atau kadang-kadang menggunakan 

pengamatan orang lain. Observasi atau 

pengamatan dapat didefinisikan sebagai 

perhatian yang terfokus terhadap kejadian, 

gejala, atau sesuatu.Adapun observasi ilmiah 

adalah perhatian terfokus terhadap gejala, 

kejadian, atau sesuatu dengan maksud 

menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor 

penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah 

yang mengaturnya.
29

 Macam-macam observasi 

antara lain: observasi partisipan, dan observasi 

non partisipan. 

2. Wawancara 

Dalam bentuknya yang paling sederhana 

wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan 

yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan 

kepada seseorang mengenai topik penelitian 

secara tatap muka, dan peneliti merekam 

jawaban-jawabannya sendiri.Wawancara 

didefinisikan sebagai interaksi kebahasaan 
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yang yang berlangsung diantara minimal dua 

orang dan maksimal tidak terbatas.
30

 Kegiatan 

wawancara yang berlangsung antara dua orang 

yang saling berhadapan akan menghasilkan 

sebuah informasi. Dalam wawancara terdapat 

informan atau narasumber 

3. Dokumen Pribadi 

Dokumen pribadi adalah dokumen yang 

dimiliki peneliti yang berasal dari 

pengumpulan data-data dari lapangan yang 

disimpan oleh peneliti guna diambil hasilnya. 

Data yang diambil akan dijadikan sumber 

utama informasi dalam sebuah penelitian. 

4. Foto atau Gambar 

Foto adalah adalah satu hasil dari 

dokumentasi peneliti di lapangan.Foto 

biasanya diambil ketika ada objek yang 

memang bersangkutan dengan laporan 

penelitian.Foto dicantumkan pada hasil 

penelitian untuk mengetahui bahwa penelitian 

tersebut benar-benar sudah dilaksanakan dan 

sudah terbukti.Dalam laporan hasil penelitian, 

foto atau gambar biasanya diletakkan pada 

halaman lampiran. 

 

 

5. Rekaman 
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Rekaman bisa saja diperlukan ketika 

peneliti ingin menulis atau mencatat pada saat 

wawancara namun penuturan kata dari 

informan sangat cepat maka bisa menggunakan 

tekhnik rekaman.Teknik rekaman tidak wajib 

dilakukan asal penjelasan dari informan sudah 

jelas didengar dan di telaah.Apabila peneliti 

ingin mendapat informasi yang jelas dan 

lengkap mungkin bisa menggunakan rekaman 

dengan handphone atau recorder. Dengan kata 

lain rekaman boleh dilakukan dan boleh tidak 

dilakukan tergantung wawancara dengan 

informan itu seperti apa. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian 

kualitatif secara umum mencakup observasi, 

wawancara, dan analisis dokumen.Peneliti biasanya 

menggunakan lebih dari satu tekhnik pengumpulan 

data untuk validasi temuan. Sumber-sumber data 

yang berbeda-beda ini kemudian dibandingkan 

dengan tekhnik lain dalam suatu proses yang disebut 

triangulasi. 

1. Observasi 

Ketika peneliti mengumpulkan data untuk 

tujuan penelitian ilmiah, kadang-kadang ia 

perlu memerhatikan sendiri berbagai 

fenomena, atau kadang-kadang menggunakan 

pengamatan orang lain. Observasi atau 

pengamatan dapat didefinisikan sebagai 

perhatian yang terfokus terhadap kejadian, 



 

 

gejala, atau sesuatu.Adapun observasi ilmiah 

adalah perhatian terfokus terhadap gejala, 

kejadian, atau sesuatu dengan maksud 

menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor 

penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah 

yang mengaturnya.
31

 Observasi ilmiah yang 

dilakukan oleh peneliti akan menghasilkan 

sebuah hipotesis. Setelah melakukan observasi, 

peneliti mengetahui kondisi sebenarnya atau 

fakta sebenarnya di lapangan. Macam-macam 

observasi antara lain: observasi partisipan, dan 

observasi non partisipan. 

2. Wawancara 

Dalam bentuknya yang paling sederhana 

wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan 

yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan 

kepada seseorang mengenai topik penelitian 

secara tatap muka, dan peneliti merekam 

jawaban-jawabannya sendiri.Wawancara dapat 

didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang 

berlangsung antara dua orang dalam situasi 

saling berhadapan antara salah seorang, yaitu 

yang melakukan wawancara meminta 

informasi atau ungkapan kepada orang yang 

diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan 

keyakinannya.
32

 Kegiatan wawancara yang 

berlangsung antara dua orang yang saling 
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berhadapan akan menghasilkan sebuah 

informasi. Dalam wawancara terdapat 

informan atau narasumber 

3. Dokumentasi Lokasi 

Di samping observasi partisipan dan 

wawancara, para peneliti kualitatif dapat juga 

menggunakan berbagai dokumen dalam 

menjawab pertanyaan terarah.Apabila tersedia, 

dokumen-dokumen ini dapat menambah 

pemahaman atau informasi untuk penelitian. 

Karena perhatian peneliti kualitatif telah dan 

selalu difokuskan pada orang, baik yang melek 

huruf maupun yang buta huruf, semua proyek 

penelitian akan memiliki dokumen-dokumen 

lokasi yang tersedia.
33

 Dokumen lokasi 

merupakan salah satu prosedur penelitian yang 

amat penting karena akan membantu peneliti 

dalam memperoleh informasi yang detail dan 

lebih jelas. 

F. Tekhnik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data 

kemudian dapat menemukan apa saja yang penting 

dan apa saja yang dipelajari, serta mampu 

memutuskan apa saja yang dapat diceritakan kepada 

orang lain, melalui kegiatan  mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 
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menemukan pola.
34

 Adapun tiga macam kegiatan 

dalam analisis data kualitatif antara lain: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merujuk pada proses 

pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, 

abstraksi, dan pentransformasian “data 

mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan 

lapangan tertulis. Sebagaimana kita ketahui, 

reduksi data terjadi secara kontinu melalui 

kehidupan suatu proyek yang diorientasikan 

secara kualitatif.Faktanya, bahkan sebelum 

data secara aktual dikumpulkan, reduksi data 

antisipasi terjadi sebagaimana diputuskan oleh 

peneliti (sering tanpa kesadaran penuh) yang 

mana kerangka konseptual, situs, pertanyaan 

penelitian, pendekatan pengumpulan data 

untuk dipilih. Sebagaimana pengumpulan data 

berproses, terdapat beberapa episode 

selanjutnya dari reduksi data (membuat 

rangkuman, membuat tema-tema, membuat 

gugus-gugus, membuat pemisahan-pemisahan, 

dan menulis memo-memo). Dan reduksi data/ 

pentransformasian proses terus menerus 

setelah kerja lapangan, hingga laporan akhir 

lengkap.
35

 

2. Model Data 
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Bentuk yang paling sering dari model data 

kualitatif selama ini adalah teks naratif. Teks 

(dalam bentuk, katakanlah 3.600 halaman dari 

catatan lapangan) adalah kesulitan yang 

mengerikan. Teks tersebut berserakan, 

berurutan ketimbang serempak, tidak 

beraturan, dan sangat luas. Di bawah keadaan 

demikian, adalah mudah bagi peneliti kualitatif 

untuk melompat dengan terburu-buru, secara 

parsial, kesimpulan tidak ditemukan.
36

 

3. Penarikan/ Verifikasi Kesimpulan 

Langkah ketiga dari aktivitas analisis 

adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. 

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti 

kualitatif harus mulai memutuskan apakah 

“makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-

pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, 

alur kausal, dan proposisi-proposisi. Peneliti 

yang kompeten dapat menangani kesimpulan-

kesimpulan ini secara jelas, memelihara 

kejujuran, dan kecurigaan (skeptisme).
37

 

Langkah ini peneliti harus benar-benar 

memastikan bahwa penelitian tersebut benar-

benar didasarkan atas kebenaran dan kejujuran. 

Sehingga dapat menjauhkan pembaca dari kata 

kecurigan. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

                                                             
36

Ibid., 131 
37

Ibid., 133 



 

 

Menurut versi “positivism”, keabsahan data 

merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan 

(realibilitas) dan disesuaikan dengan tuntutan 

pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, 

selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang 

dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang 

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai 

unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan 

penelitian kualitatif. Dengan kata lain, penelitian 

benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari 

segala segi, apabila peneliti melaksanakan 

pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat 

sesuai dengan tekhnik yang diuraikan.
38

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam 

penelitian ini ada 3 tahapan dan ditambah dengan 

tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap 

penulisan, laporan hasil penelitian. Tahap-tahap 

penulisan tersebut adalah: 

1. Tahap pra lapangan 

a. Menyusun rancangan penelitian 

b. Memilih lapangan penelitian 

c. Mengurus perizinan 

d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan 

e. Memilih dan memanfatkan informan 
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f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

a. Memahami latar belakang penelitian 

b. Mengumpulkan data 

3. Tahap analisis data 

a. Analisis selama dan setelah 

pengumpulan data 

4. Tahap penulisan hasil laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

 Di dalam bab ini dibahas tentang deskripsi data yang 

berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang 

meliputi: sejarah berdirinya, letak geografis, visi, misi, dan 

tujuan, struktur organisasi, keadaan tenaga pendidik, 

pegawai, dan siswa MI Ma‟arif Setono Ponorogo dan MI 

Muhammadiyah Beton Ponorogo. Serta deskripsi data, yang 

berisi tentang persepsi siswa terhadap Pancasila sebagai 

filsafat bangsa di MI Ma‟arif Setono Ponorogo dan MI 

Muhammadiyah Beton Ponorogo. 

A. Gambaran Umum MI Ma’arif Setono Ponorogo 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MI Ma’arif Setono 

Ponorogo 

MI Ma‟arif Setono diresmikan pada tanggal 1 

Agustus 1955 oleh Organisasi NU Setono. Tokoh-

tokoh pendiri MI Ma‟arif Setono ini adalah Ahmad 

Ba‟asyir, K. Abdul Aziz, Syajid Singodimejo, dan 

M. Umar. MI Ma‟arif Setono didirikan di atas tanah 

wakaf dari Bapak Ahmad Ba‟asyr dan Bapak Slamet 

Hs, dengan luas tanah        dan luas bangunan 

      . Pada tanggal 19 Agustus 2002 tanah wakaf 

tersebut baru diproses ke PPAIW dan kantor agraria 

dengan nomor W. 2. a/ 06/ 02 th 2002 dan w. 2 

a/05/02 th 2002.  

Pada awal didirikan kegiatan belajar mengajar di 

Madrasah ini dilaksanakan pada sore hari dengan 

nama Madin Ma‟arif Setono, kemudian atas dasar 

keputusan Menteri Agama RI no. K/4/C.N/Agama 



 

 

pada tanggal 1 Maret 1963 (1 Syawal 1382) serta 

Departemen Agama Kabupaten Ponorogo no. 

m/3/;195/A/1987, Madrasah ini diakui dan diberi 

nama MWB (Madrasah Wajib Belajar) dengan 

kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pagi hari. 

Pada waktu itu Ujian Akhir Nasional untuk kelas 

masih bergabung dengan Sekolah Dasar karena 

masih belum dapat melaksanakan ujian sendiri. 

Setelah ada keputusan (SKB) tiga materi, 

Madrasah wajib belajar mengubah menjadi 

Madrasah Ibtidaiyah setara dengan SD dengan Ijazah 

yang juga setara dengan SD. MI Ma‟arif Setono 

dapat melaksanakan UAN sendiri dibawah 

pengawasan Departemen Agama, MI Ma‟arif Setono 

juga mendapatkan bantuan dari Depag Kabupaten 

Ponorogo. 

2. Letak Geografis MI Ma’arif Setono Ponorogo 

MI Ma‟arif Setono terletak di jalan Raden 

Katong No. 1 Kelurahan Setono Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. Adapun batas-batas 

MI Ma‟arif Setono adalah sebagai berikut :Sebelah 

utara berbatasan dengan makan Batoro Katong. 

Sebelah selatan berbatasan dengan desa Singosaren. 

Sebelah barat berbatasan dengan desa Kadipaten. 

Sebelah timur berbatasan dengan desa Japan. 

3. Tujuan dan Visi Misi MI Ma’arif Setono 

Ponorogo 

MI Ma‟arif Setono memiliki beberapa Visi dan 

Misi untuk mencapai tujuan sekolah.Visi sekolahan 

ini adalah “Terbentuknya anak yang berakhlaqul 



 

 

karimah berkwalitas dalam IPTEK berwawasan 

Aswaja”. Selain itu sekolah juga memiliki beberapa 

misi antara lain: Mengembangkan SDM untuk 

meningkatkan kwalitas professional para guru dan 

karyawan serta lingkungan madrasah, Efektifkan 

KBM dan mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler 

serta meningkatkan ketrampilan sejak dini, 

Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana 

belajar mengajar, Pemberdayaan potensi dan peran 

serta masyarakat di lingkungan sekolah, 

Menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif 

yang berwawasan Ahlusunnah wal Jama‟ah. 

4. Struktur Organisasi MI Ma’arif Setono Ponorogo 

Kedudukan dan posisi masing-masing jabatan 

dalam MI Ma‟arif Setono ditunjukkan dalam struktur 

organisasi yang jelas sebagaimana terlihat pada 

lampiran Struktur organisasi MI Ma‟arif Setono 

terdiri dari Kepala Madrasah, pendidik dan peserta 

didik. Adapun tugas masing-masing dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Kepala Madrasah.  

Kepala Madrasah berfungsi dan bertugas 

sebagai educator, manager, administrator, 

dan supervisor, pemimpin, innovator, serta 

sebagai motivator. 

 

b. Pendidik 

Pendidik bertanggung jawab kepada Kepala 

Madraasah dan mempunyai tugas 



 

 

melaksnakan kegiatan PBM secara efektif 

dan efisien. 

c. Wali Kelas.  

Wali kelas membantu Kepala Madrasah 

dalam mengelola kelas, penyelenggaraan 

administrasi kelas, penyusunan pembuatan 

statistik bulanan peserta didik, pengisian 

daftar kumpulan nilai peserta didik (legger), 

pembuatan catatan khusus tentang peserta 

didik, pencatatan mutasi peserta didik, 

pengisian buku laporan penilaian hasil 

belajar dan pembagian buku laporan hasil 

belajar. 

d. Pustakawan Madrasah.  

Pustakawan Madrasah berperan dalam 

perencanaan pengadaan, pemeliharaan, 

perbaikan, penyimpanan, 

inventarisasi barang, dan 

pengadministrasian buku-buku atau bahan-

bahan pustaka elektronika, 

pengurusanpemeliharaan, merencanakan pe

ngembangan, penyusunan tata tertib, serta 

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 

perpustakaan secara berkala. 

 

 

e. Pengurus Madrasah.  

Pengurus Madrasah berperan dalam 

mengurus berbagai hal yang berkaitan 

dengan sarana dan prasarana. 



 

 

5. Keadaan Guru dan Karyawan di MI Ma’arif 

Setono Ponorogo 

Guru yang dimaksud di sini adalah seorang 

pendidik yang memikul tanggung jawab yang besar 

dalam melaksanakan pendidikan, dalam arti pendidik 

ialah seorang dewasa yang benar-benar dapat 

memengaruhi, membimbing, dan mengarahkan 

pendidikan anak didiknya. Sebab, menjadi seorang 

pendidik bukan hanya mengajar dan menyampaikan 

ilmu pengetahuan, tetapi juga harus memperhatikan 

dan membentuk jasmani dan rohani anak didik, 

apalagi mendidik siswa madrasah ibtidaiyah yang 

memerlukan keuletan, kesabaran, profesionalisme, 

sekaligus kearifan menyampaikan materi pelajaran, 

agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

Pendidik ialah orang yang sangat 

memerlukan berhasil tidaknya pendidikan siswa-

siswi di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Setono, karena 

mereka menjadi tokoh model dari anak didik 

mereka, maka sudah pasti mereka sangat berhati-hati 

dalam berbicara, bertindak, dan melangkah. Apapun 

yang dilakukan seorang pendidik tidak lepas dari 

pengamatan anak didiknya. 

Para pendidik di MI Ma‟arif Setono 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 berjumlah 16 

orang guru, 7 orang guru laki-laki dan 8 orang guru 

perempuan ditambah 1 orang kepala sekolah laki-

laki. Dari jumlah guru tersebut 1 orang diantaranya 

PNS, dan 17 orang GTT. Sedangkan tingkat 

pendidikan semuanya sudah S1. 



 

 

Selain menjadi guru, mereka para pendidik 

juga sebagai karyawan. Karyawan yang dimaksud di 

sini adalah personil  yang ikut serta dan menjadi 

bagian dalam seluruh proses yang berlangsung di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Setono. Karyawan 

yang bertugas menjadi pengurus dalam beberapa 

kegiatan sekolah. 

6. Keadaan Siswa MI Ma’arif Setono Ponorogo 

Siswa yang masuk pada lembaga pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Setono sebagian besar 

berasal dari desa atau kelurahan Setono.Ada juga 

yang berasal dari desa sekitar misalnya Japan dan 

Ronowijayan. Tentunya latar belakang keluarga dan 

ekonominya berbeda-beda, sehingga kemampuan 

dasar dari dalam keluargapun tidak sama. Ada yang 

dari lingkungan keluarga yang cukup kuat dalam 

menghayati dan mengamalkan ajaran agama, bahkan 

ada sebagian anak yang berasal dari keluarga yang 

kurang peduli terhadap pendidikan agama. 

Dari lingkungan yang beraneka ragam itulah 

sehingga siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif 

Setono dalam memahami dan menyerap meteri 

sangat bermacam-macam, ada yang sangat mudah 

dalam memahami suatu materi, ada yang biasa-biasa 

saja bahkan ada yang sangat sulit memahami suatu 

materi. Pada akhirnya hasil akhir dari masing-

masing siswa juga tidak sama. 

7. Sarana dan Prasarana MI Ma’arif Setono 

Ponorogo 



 

 

Sarana dan prasarana di MI Ma‟arif Setono 

Ponorogo antara lain adalah ruang kelas ada 11, 

laboratorium IPA, perpustakaan, ruang UKS, ruang 

BP/BK, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang 

Tata Usaha, kamar mandi/WC, ruang tamu, ruang 

kesenian, dan ruang ibadah. 

 

B. Gambaran Umum MI Muhammadiyah Beton 

Ponorogo  

1. Sejarah Singkat Berdirinya MI Muhammadiyah 

Beton Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Beton 

berdiri sejak tahun 1970. Namun baru diresmikan 

pada tahun 1975. Pada masa didirikan MI 

Muhammadiyah Beton memiliki kepala sekolah yang 

bernama Habib Anshori, S.Ag., MA. Sekolah ini 

adalah yang mengawali berdirinya sebuah lembaga 

pendidikan di desa Beton Siman Ponorogo. Desa 

Beton adalah sebuah desa yang jauh dari perkotaan 

dan sulit sekali dari jalur transportasi. Namun, dengan 

kemauanyang kuat dari para pendiri-pendirinya, maka 

sampai sekarang madrasah ini tetap eksis dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajarannya walaupun 

belum sesuai dengan perkembangan zaman. 

2. Letak Geografis MI Muhammadiyah Beton 

Ponorogo 

MI Muhammadiyah Beton terletak di jalan 

Nakulo nomor 77 dukuh Mranggen RT.01/RW.03 

desa Beton kecamatan Siman kabupaten Ponorogo 

provinsi Jawa Timur. Letaknya dari jalan raya 



 

 

Ponorogo-Pacitan tepatnya perlimaan Dengok kearah 

timur kemudian belok lagi kearah utara. 

3. Tujuan dan Visi Misi MI Muhammadiyah Beton 

Ponorogo 

MI Muhammadiyah Beton memiliki beberapa 

visi dan misi untuk mencapai tujuan sekolah sesuai 

yang diinginkan.Visi sekolah ini adalah “Menjadikan 

madrasah yang unggul dalam IMTAQ dan IPTEK”. 

Selain itu sekolah ini juga memiliki beberapa misi 

antara lain: Meningkatkan penghayatan dan 

pengajaran agama Islam berdasarkan Al-Qur‟an dan 

As Sunnah, Melaksanakanpembelajaran dan 

bimbingan secara efektif dan efisien berbasis TIK, 

Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan 

tuntutan masyarakat, Meningkatkan prestasi dalam 

bidang ekstrakurikuler, serta Menumbuhkembangkan 

semangat/budaya keunggulan kepada seluruh warga 

sekolah. 

4. Struktur Organisasi MI Ma’arif Setono Ponorogo 

Kedudukan dan posisi masing-masing jabatan 

dalam MI Muhammadiyah Beton ditunjukkan dalam 

struktur organisasi yang jelas sebagaimana terlihat pada 

lampiran. Struktur organisasi MI Muhammadiyah Beton 

terdiri dari Kepala Madrasah, pendidik dan peserta 

didik. Adapun tugas masing-masing dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Kepala Madrasah.  

Kepala Madrasah berfungsi dan bertugas 

sebagai educator, manager, administrator, 



 

 

dan supervisor, pemimpin, innovator, serta 

sebagai motivator. 

b. Pendidik 

Pendidik bertanggung jawab kepada Kepala 

Madraasah dan mempunyai tugas 

melaksnakan kegiatan PBM secara efektif 

dan efisien. 

c. Wali Kelas.  

Wali kelas membantu Kepala Madrasah 

dalam mengelola kelas, penyelenggaraan 

administrasi kelas, penyusunan pembuatan 

statistik bulanan peserta didik, pengisian 

daftar kumpulan nilai peserta didik (legger), 

pembuatan catatan khusus tentang peserta 

didik, pencatatan mutasi peserta didik, 

pengisian buku laporan penilaian hasil 

belajar dan pembagian buku laporan hasil 

belajar. 

d. Pustakawan Madrasah.  

Pustakawan Madrasah berperan dalam 

perencanaan pengadaan, pemeliharaan, 

perbaikan, penyimpanan, 

inventarisasi barang, dan 

pengadministrasian pengurusan buku-buku, 

perawatan buku-buku, serta pengurusan 

pemeliharaan, merencanakan pengembanga

n, penyusunan tata tertib, serta menyusun 

laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan 

secara berkala. 

 



 

 

e. Pengurus Madrasah.  

Pengurus Madrasah berperan dalam 

mengurus berbagai hal yang berkaitan 

dengan sarana dan prasarana. 

5. Keadaan Guru dan Karyawan di MI 

Muhammadiyah Beton Ponorogo 

Guru yang dimaksud di sini adalah seorang 

pendidik yang memikul tanggung jawab yang besar 

dalam melaksanakan pendidikan, dalam arti pendidik 

ialah seorang dewasa yang benar-benar dapat 

memengaruhi, membimbing, dan mengarahkan 

pendidikan anak didiknya. Sebab, menjadi seorang 

pendidik bukan hanya mengajar dan menyampaikan 

ilmu pengetahuan, tetapi juga harus memperhatikan 

dan membentuk jasmani dan rohani anak didik, apa 

lagi mendidik siswa madrasah ibtidaiyah yang 

memerlukan keuletan, kesabaran, profesionalisme, 

sekaligus kearifan menyampaikan materi pelajaran, 

agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

Pendidik ialah orang yang sangat 

memerlukan berhasil tidaknya pendidikan siswa-

siswi di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Beton, 

karena mereka menjadi tokoh model dari anak didik 

mereka, maka sudah pasti mereka sangat berhati-hati 

dalam berbicara, bertindak, dan melangkah. Apapun 

yang dilakukan seorang pendidik tidak lepas dari 

pengamatan anak didiknya. 

Para pendidik di MI Muhammadiyah Beton 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 berjumlah 10 

orang guru, 3 orang guru laki-laki dan 7 orang guru 



 

 

perempuan ditambah 1 orang kepala sekolah laki-

laki. Untuk staf tata usaha berjumlah 2 orang laki-

laki semua. Dari jumlah guru tersebut seluruhnya 

adalah guru GTY. Sedangkan tingkat pendidikan 

semuanya sudah S1. 

Selain menjadi guru, mereka para pendidik 

juga sebagai karyawan. Karyawan yang dimaksud di 

sini adalah personil  yang ikut serta dan menjadi 

bagian dalam seluruh proses yang berlangsung di 

Muhammadiyah Beton. 

6. Keadaan Siswa MI Ma’arif Setono Ponorogo 

Siswa yang masuk pada lembaga pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Beton 

sebagian besar berasal dari desa Beton. Ada juga 

yang berasal dari desa sekitar misalnya Dengok dan 

Winong. Tentunya latar belakang keluarga dan 

ekonominya berbeda-beda, sehingga kemampuan 

dasar dari dalam keluargapun tidak sama. Ada yang 

dari lingkungan keluarga yang cukup kuat dalam 

menghayati dan mengamalkan ajaran agama, bahkan 

ada sebagian anak yang berasal dari keluarga yang 

kurang peduli terhadap pendidikan agama. 

Dari lingkungan yang beraneka ragam itulah 

sehingga siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Beton dalam memahami dan 

menyerap meteri sangat bermacam-macam, ada yang 

sangat mudah dalam memahami suatu materi, ada 

yang biasa-biasa saja bahkan ada yang sangat sulit 

memahami suatu materi. Pada akhirnya hasil akhir 

dari masing-masing siswa juga tidak sama. 



 

 

7. Sarana dan Prasarana MI Ma’arif Setono 

Ponorogo 

Sarana dan prasarana di MI Ma‟arif Setono 

Ponorogo antara lain adalah ruang kelas ada 6, 

perpustakaan, ruang UKS, ruang BP/BK, ruang 

kepala sekolah, ruang guru, ruang Tata Usaha, kamar 

mandi/WC, ruang tamu, dan ruang ibadah. 

C. Deskripsi Data 

1. Data Tentang Persepsi Siswa Terhadap Pancasila 

di MI Ma’arif Setono Ponorogo 

Setiap sekolah tentunya memiliki tujuan yang 

sama yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Namun banyak cara dan juga berbeda-beda cara 

setiap sekolah untuk mewujudkan tujuan tersebut 

supaya tercapai bagi seluruh peserta didik. 

Pembahasan mengenai persepsi, seluruh siswa 

tentunya mempunyai persepsi untuk melihat segala 

sesuatu yang ada di lingkungannya. Persepsi satu 

siswa dengan siswa lainnya berbeda-beda. Persepsi 

pada Pancasila dan pengamalannya di masing-

masing sekolah meskipun sama tujuannya yaitu 

menjunjung nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat di 

Pancasila. Pancasila memiliki 5 butir sila yang 

masing-masing silanya saling berkaitan dan memiliki 

nilai sendiri-sendiri. Sila pertama mempunyai nilai 

spiritualitas, sila kedua mempunyai nilai sosial 

kemanusiaan, sila ketiga persatuan dan kesatuan 

bangsa Indonesia, sila keempat kepemimpinan dan 

kerakyatan, dan sila yang kelima yakni keadilan bagi 

seluruh manusia. Data yang peneliti peroleh dari MI 



 

 

Ma‟arif Setono Ponorogo adalah data yang 

membahas tentang perwujudan nilai-nilai 

Pancasila.Mulai dari sila pertama hingga terakhir 

yang dilakukan melalui kegiatan siswa di sekolah. 

Berikut adalah pembahasan melalui kolaborasi 

antara hasil observasi dengan hasil wawancara: 

“Sholat dhuha selalu dilaksanakan di 

sekolah ini bahkan sudah menjadi 

pembiasaan wajib sebelum memulai kegiatan 

belajar mengajar.”
39

 

Dari hasil transkrip diatas jelas menunjukkan 

adanya pembiasaan sholat dhuha di MI Ma‟arif 

Setono. Pembiasaan sholat dhuha adalah hal wajib 

yang dilakukan oleh sekolah terutama lembaga 

sekolah yang memiliki latar belakang keagamaan 

seperti MI, MTs, dan MA. Penanaman pembiasaan 

sholat dhuha sejak dini dimulai dari tingkat SD atau 

MI. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap 

religius dan sekaligus untuk menanamkan rasa 

disiplin siswa untuk selalu mengamalkan ibadah 

sekalipun itu adalah ibadah sunnah. Selain itu siswa 

juga memberikan kebiasaan baik bagi siswa yakni 

selalu mengingat Allah sebelum memulai kegiatan 

apapun termasuk kegiatan belajar mengajar. 

Pembiasaan yang rutin akan mencetak pola pikir 

kebiasaan untuk selalu sholat dhuha pada jam 

tersebut entah itu di rumah ataupun sekolah. Siswa 
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yang sudah terbiasa sholat dhuha akan menjadi tidak 

enak apabila meninggalkan sholat tersebut. Pada MI 

Ma‟arif Setono ini, pembiasaan sholat dhuha rutin 

dilaksanakan setiap hari pada jam 07.00 atau setelah 

bunyi bel masuk sekolah. Dengan adanya 

pembiasaan sholat dhuha sudah memenuhi 

pengamalan nilai Pancasila sila pertama yakni nilai 

spiritualitas. 

Selain sholat dhuha ada pembiasaan lain yang 

menyangkut aspek spiritualitas yakni pembiasaan 

untuk membaca Juz „Amma di kelas setiap pagi hari 

tepatnya sebelum memulai kegiatan pembelajaran. 

Berikut transkrip wawancara bersama bapak kepala 

sekolah: 

“Kegiatan pembiasaan membaca Juz „Amma 

rutin dilaksanakan pada pagi hari sebelum 

memulai pembelajaran.Siswa didampingi 

oleh para wali kelasnya masing-masing untuk 

membaca surat-surat dalam Juz 

„Amma.Nantinya jika dibaca berulang kali 

siswa menjadi hafal surat-surat 

tersebut.Untuk itulah pembiasaan itu harus 

rutin dilaksanakan.”
40

 

Kegiatan membaca Juz „Amma di MI Ma‟arif 

Setono memang sudah benar-benar rutin 

dilaksanakan. Siswa memang tidak dituntut secara 

langsung untuk menghafalkan surat-surat tersebut. 
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Namun sekolah mempunyai strategi khusus yakni 

melalui pembiasaan membaca dengan rutin dan 

secara tidak langsung siswa lama-kelamaan akan 

menghafalnya. Maka dari itu pembiasaan tersebut 

sangat penting dilaksanakan untuk menumbuhkan 

rasa spiritualitas siswa. 

Pembahasan tadi adalah pembahasan 

mengenai aspek spiritualitas. Pada pembahasan 

selanjutnya akan dibahas mengenai kegiatan siswa 

yang mecerminkan nilai kemanusiaan yang ada di 

MI Ma‟arif Setono. Berikut adalah pemaparan 

pembahasan melalui transkrip wawancara bersama 

bapak kepala sekolah: 

“Dalam upaya untuk menegakkan keadilan 

kesetaraan gender bagi siswa laki-laki dan 

perempuan, siswa sudah berdiskusi dengan 

temannya untuk membuat jadwal piket yang 

merata dan adil. Kemudian saya 

menghimbau kepada seluruh wali kelas untuk 

mengawasi piket harian di kelas. Supaya 

siswa laki-laki sadar akan tanggung 

jawabnya. Wali kelas akan mengecek siapa 

saja yang piket kemudian memanggil siswa-

siswa yang piket dan kemudian jika ada yang 

tidak mau piket, wali kelas harus menegurnya 

dan bahkan akan memberikan sanksi.Sanksi 

tersebut siswa-siswa sendirilah yang 

membuatnya.Dengan demikian pelaksanaan 



 

 

piket di kelas dapat berjalan dengan 

lancar.”
41

 

Pelaksanaan piket memang sudah menjadi 

kebiasaan yang harus dilaksanakan oleh siswa setiap 

harinya.Setiap hari siswa memang dituntut oleh 

sekolah untuk membersihkan ruang kelasnya melalui 

pembagian jadwal piket supaya kelas tetap terjaga 

kebersihannya. Di MI Ma‟arif Setono pembagian 

jadwal piket sudah merata dan pembagian itu siswa 

sendiri yang membaginya. Jadi siapa saja akan 

kebagian jadwal untuk melaksanakannya. Bagi yang 

tidak mau melaksanakannya tentunya akan 

dikenakan sanksi. Baik itu laki-laki maupun 

perempuan. Dengan adanya kesamarataan dalam 

melakukan kewajiban bersama untuk menciptakan 

lingkungan kelas yang sehat dan bersih merupakan 

salah satu contoh sikap dari memahami dan 

mengamalkan nilai sila yang kedua yakni 

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 

Pembahasan berikutnya adalah pembahasan 

mengenai sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Sila 

ketiga merupakan sila yang mempunyai nilai 

kesatuan dan persatuan untuk mempersatukan rakyat 

Indonesia yang notabenene berbeda-beda latar 

belakang menjadi satu kesatuan yang disebut dengan 

istilah bangsa. Berikut adalah transkrip wawancara 

bersama bapak kepala sekolah: 
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“Sebelum memulai pembelajaran, siswa 

diarahkan oleh guru untuk menyanyikan lagu 

kebangsaan Indonesia untuk menumbuhkan 

sikap nasionalisme sebagai rakyat 

Indonesia”
42

 

Transkrip wawancara diatas jelas 

menunjukkan bahwa dengan adanya pembiasaan 

menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia akan 

menambah rasa persatuan dan kesatuan dalam diri 

siswa. Selain itu mereka juga akan mengingat jasa 

para pahlawan yang tidak mudah untuk 

memerdekakan bangsa Indonesia dari tangan para 

penjajah dahulu. Dengan begitu akan membentuk 

karakter siswa peduli terhadap persatuan dan 

kesatuan bangsa agar bangsa Indonesia ini tetap utuh 

dan damai meskipun banyak perbedaan yang ada di 

masyarakat. Selain menyanyikan lagu kebangsaan di 

kelas para siswa juga menyanyikan lagu Indonesia 

Raya pada saat upacara bendera hari senin. 

Ditambah juga mereka menyanyikan lagu Bela 

Bangsa untuk mengenang jasa para pahlawan yang 

telah mengorbankan nyawa mereka demi 

kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan adanya hal 

tersebuta akan menumbuhkan rasa persatuan dan 

kesatuan dalam diri siswa. 

Pembahasan berikutnya adalah pembahasan 

mengenai sila keempat yakni Kerakyatan yang 
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Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan Perwakilan. Sila keempat 

merupakan sila yang mempunyai nilai 

kepemimpinan dan kerakyatan yang mengandung 

makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat dengan cara bermusyawarah bersama 

untuk mencapai mufakat.Dalam lingkungan sekolah 

kepemimpinan yang dilakukan oleh siswa adalah 

ketua kelas serta dengan musyawarah-musyawarah 

seperti pemilihan ketua kelas melalui pemungutan 

suara. Berikut adalah transkrip wawancara bersama 

bapak kepala sekolah: 

“Pemilihan ketua kelas dilaksanakan oleh 

siswa di masing-masing kelas pada saat 

tahun ajaran baru dengan cara 

bermusyawarah dengan temannya kemudian 

mereka memilih secara langsung melalui 

kertas siapa yang akan mereka pilih untuk 

menjadi ketua kelas. Lalu mereka 

menghitung suara terbanyak yang akan 

menjadi ketua kelas.”
43

 

Dalam hal ini adalah salah satu contoh 

tentang sikap mengamalkan nilai Pancasila sila 

keempat yang mengandung makna kepemimpinan 

dan permusyawaratan. Di MI Ma‟arif Setono 

memang sudah ada struktur organisasi di masing-

masing kelas. Disana ada ketua kelas, wakil ketua 
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kelas, sekretaris, dan bendahara. Adanya 

kepengurusan kelas tersebut tidak terlepas dari 

pemilihannya pada tahun ajaran baru. Menurut hasil 

wawancara pemilihan ketua kelas diadakan pada saat 

tahun ajaran baru. Pemilihan tersebut dilakukan oleh 

siswa di masing-masing kelas. Pemilihan itu disasari 

atas dasar musyawarah bersama. Siswa akan 

menunjuk beberapa calon ketua kelas kemudian 

masing-masing siswa akan memilih satu yang 

menurut mereka tepat dijadikan pemimpin dalam 

kelas. Mereka memilih sesuai dengan karakter 

masing-masing calon. Setelah memilih barulah 

mereka akan menghitung kemudian menentukan 

hasil perolehan suara. Dengan adanya musyawarah 

seperti itu dapat dikatakan siswa sudah memahami 

arti dari sila keempat yang mengutamakan 

musyawarah bersama bagi seluruh anggota kelas. 

Pembahasan berikutnya adalah pembahasan 

mengenai sila yang kelima yakni Keadilan Sosial 

Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai yang 

terkandung dalam sila ini adalah tercapinya 

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara 

lahiriah ataupun batiniah. Keadilan harus benar-

benar di tegakkan bagi seluruh golongan. Di 

lingkungan sekolah terutama dalam pembelajaran di 

kelas nilai keadilan harus tertanam pada diri siswa. 

“Di sekolah ini pengaturan tempat duduk 

harus berlandaskan keadilan gender. Jadi 

seperti yang anda amati sekolah ini 

mencampur tempat duduk antara siswa laki-



 

 

laki dan siswa perempuan. Bukannya yang 

laki-laki di barisan depan kemudian 

perempuan di barisan belakang. Siswa sudah 

memperhatikan arahan dari wali kelas untuk 

merolling tempay duduk secara bergantian 

setiap harinya”
44

 

Di MI Ma‟arif Setono memang jika diamati 

tempat duduk berganti setiap harinya. Itu karena 

semua siswa merolling tempat duduk sesuai dengan 

aturan dari wali kelasnya. Seluruh siswa entah itu 

laki-laki maupun perempuan berkesempatan untuk 

menduduki bangku depan dan juga pernah 

menduduki bangku paling belakang. Hal ini sesuai 

dengan nilai sila kelima tentang keadilan. Keadilan 

di sini dimaksudkan tidak ada perbedaan antara laki-

laki maupun perempuan untuk menduduki bangku 

depan. Dengan begitulah semua terlihat sama rata 

dan adil di kelasnya masing-masing. 

2. Data Tentang Persepsi Siswa Terhadap Pancasila 

di MI Muhammadiyah Beton Ponorogo 

Setiap sekolah tentunya memiliki tujuan yang 

sama yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Namun banyak cara dan juga berbeda-beda cara 

setiap sekolah untuk mewujudkan tujuan tersebut 

supaya tercapai bagi seluruh peserta didik. 

Pembahasan mengenai persepsi, seluruh siswa 

tentunya mempunyai persepsi untuk melihat segala 
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sesuatu yang ada di lingkungannya. Persepsi satu 

siswa dengan siswa lainnya berbeda-beda. Persepsi 

pada Pancasila dan pengamalannya di masing-

masing sekolah meskipun sama tujuannya yaitu 

menjunjung nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat di 

Pancasila. Pancasila memiliki 5 butir sila yang 

masing-masing silanya saling berkaitan dan memiliki 

nilai sendiri-sendiri. Sila pertama mempunyai nilai 

spiritualitas, sila kedua mempunyai nilai sosial 

kemanusiaan, sila ketiga persatuan dan kesatuan 

bangsa Indonesia, sila keempat kepemimpinan dan 

kerakyatan, dan sila yang kelima yakni keadilan bagi 

seluruh manusia. Data yang peneliti peroleh dari MI 

Muhammadiyah Beton Ponorogo adalah data yang 

membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila. 

Mulai dari sila pertama hingga terakhir yang 

dilakukan melalui kegiatan siswa di sekolah. Berikut 

adalah pembahasan melalui kolaborasi antara hasil 

observasi dengan hasil wawancara: 

“pembiasaan tersebut setiap hari sudah 

dilaksanakan. Semua siswa setelah bel masuk 

kelas berbunyi mereka langsung memasuki 

kelas masing-masing dan berdoa kemudian 

dilanjutkan dengan membaca surat-surat 

pendek di dalam Juz „Amma yang telah 

mereka bawa dari rumah.”
45
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Dari hasil transkrip wawancara di atas tertulis 

jelas bahwa hal itu termasuk pengamalan nilai 

Pancasila sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Salah satu pengamalan di MI Muhammadiyah 

beton mengenai aspek spiritualitas adalah 

pembiasaan membaca Juz „Amma setiap pagi hari. 

Pembiasaan itu sudah dibiasakan pada seluruh siswa 

sejak kelas I. Mungkin kalau yang kelas I hafalan 

surat surat pendek saja. Namun seiring berjalannya 

waktu mereka akan dibimbing untuk menghafalkan 

surat panjang yang ada di Juz „Amma. Menurut 

penuturan bapak kepala sekolah siswa yang sudah 

menginjak kelas VI rata-rata sudah khatam hafalan 

Juz „Amma sehingga hasil dari hafalannya mereka 

akan ditampilkan pada saat acara perpisahan di MI 

Muhammadiyah Beton untuk menghafalkan seluruh 

surat yang ada di Juz „Amma. 

Pembahasan tadi adalah pembahasan 

mengenai aspek spiritualitas. Pada pembahasan 

selanjutnya akan dibahas mengenai kegiatan siswa 

yang mecerminkan nilai kemanusiaan yang ada di 

MI Muhammadiyah Beton. Berikut adalah 

pemaparan pembahasan melalui transkrip 

wawancara bersama bapak kepala sekolah: 

“Sekolah mempunyai maksud supaya siswa 

bisa berinteraksi langsung dengan 

masyarakat sekitar.Mereka bisa belajar 

bersosialisasi di kalangan masyarakat. 

Sehingga akan membentuk karakter pada 

mereka agar pandai bersosialisasi 



 

 

bagaimana cara menghormati masyarakat 

sekitar.”
46

 

Pada saat jam istirahat berlangsung sekolah 

memberikan kebebasan kepada seluruh siswanya 

untuk membeli makanan dari luar sekolah. Tepatnya 

di rumah warga-warga yang berjualan makanan. 

Namun ada syaratnya yakni jarak antara sekolah 

dengan rumah warga tidak boleh lebih dari 50 meter. 

Jika mereka melebihi batas tersebut dan terlambat 

masuk kelas maka mereka akan dikenakan sanksi. 

Diperbolehkannya siswa membeli makanan di rumah 

warga adalah untuk menumbuhkan sikap sosialisasi 

ke masyarakat. Pada akhirnya nanti siswa juga akan 

kembali ke masyarakat maka sekolah ini mulai 

melatihnya dari sekarang untuk membiasakan siswa 

berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dengan 

adanya hal semacam itu siswa akan belajar banyak 

hal di masyarakat seperti bagaimana cara ia bergaul 

pada orang yang lebih tua. Bagaimana ia bisa 

menghormati sesama. Dengan begitu siswa akan 

lebih menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang 

beradab. 

Pembahasan berikutnya adalah pembahasan 

mengenai sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Sila 

ketiga merupakan sila yang mempunyai nilai 

kesatuan dan persatuan untuk mempersatukan rakyat 

Indonesia yang notabenene berbeda-beda latar 
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belakang menjadi satu kesatuan yang disebut dengan 

istilah bangsa. Berikut adalah transkrip wawancara 

bersama bapak kepala sekolah: 

“Benar sekali mbak.. Memang pada waktu 

anak kelas IV dan II berada dalam satu 

ruang kelas karena ada sebagian kelas yang 

dipakai untuk try out kelas VI, mereka 

nampak saling menghargai satu sama lain. 

Memang pada saat pembelajaran gurunya 

hanya ada satu.Namun mereka sudah 

menyadari itu.Mereka secara bergantian 

menerima arahan mata pelajaran dari 

guru.Dengan begitu suasana kelas nampak 

kondusif dan mereka tetap menjaga rasa 

kesatuan di antara mereka.”
47

 

Dari hasil transkrip wawancara tersebut dapat 

diketahui bahwasanya persepsi siswa terhadap 

Pancasila sila ketiga di MI Muhammadiyah Beton 

melalui kegiatan pembelajaran seperti diatas. 

Memang pada saat peneliti melakukan observasi di 

kelas IV guru sudah memberitahukan bahwa 

kegiatan inti pembelajaran yang pertama untuk kelas 

II dan kemudian barulah kelas IV. Pada saat guru 

menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas II, 

siswa kelas IV juga tampak tenang dan 

memperhatikan guru.Begitu juga sebaliknya ketika 

guru menyampaikan materi pembelajaran untuk 
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kelas IV maka siswa kelas II juga tampak tenang. 

Peneliti sempat heran 2 kelas yang berbeda tingkatan 

jika dicampur menjadi satu bisa setenang ini.Mereka 

juga tampaknya bisa saling menghargai dan 

menghormati guru dan juga teman-teman mereka 

sendiri.Sehingga tercipta kegiatan belajar mengajar 

di kelas dengan situasi yang sangat tenang dan 

kondusif.Dengan demikian rasa persatuan dan 

kesatuan sudah mulai diterapkan oleh siswa. 

Pembahasan berikutnya adalah pembahasan 

mengenai sila keempat yakni Kerakyatan yang 

Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan Perwakilan. Sila keempat 

merupakan sila yang mempunyai nilai 

kepemimpinan dan kerakyatan yang mengandung 

makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat dengan cara bermusyawarah bersama 

untuk mencapai mufakat. Dalam lingkungan sekolah 

kepemimpinan yang dilakukan oleh siswa adalah 

ketua kelas serta dengan musyawarah-musyawarah 

seperti pemilihan ketua kelas melalui pemungutan 

suara. Berikut adalah transkrip wawancara bersama 

bapak kepala sekolah: 

“Pemilihan ketua kelas dilaksanakan oleh 

siswa di masing-masing kelas pada saat 

tahun ajaran baru dengan cara 

bermusyawarah dengan temannya kemudian 

mereka memilih secara langsung melalui 

kertas siapa yang akan mereka pilih untuk 

menjadi ketua kelas. Lalu mereka 



 

 

menghitung suara terbanyak yang akan 

menjadi ketua kelas.”
48

 

Dalam hal ini adalah salah satu contoh 

tentang sikap mengamalkan nilai Pancasila sila 

keempat yang mengandung makna kepemimpinan 

dan permusyawaratan. Di MI Muhammadiyah Beton 

memang sudah ada struktur organisasi di masing-

masing kelas.Disana ada ketua kelas, wakil ketua 

kelas, sekretaris, dan bendahara. Adanya 

kepengurusan kelas tersebut tidak terlepas dari 

pemilihannya pada tahun ajaran baru. Menurut hasil 

wawancara pemilihan ketua kelas diadakan pada saat 

tahun ajaran baru. Pemilihan tersebut dilakukan oleh 

siswa di masing-masing kelas. Pemilihan itu disasari 

atas dasar musyawarah bersama. Siswa akan 

menunjuk beberapa calon ketua kelas kemudian 

masing-masing siswa akan memilih satu yang 

menurut mereka tepat dijadikan pemimpin dalam 

kelas. Mereka memilih sesuai dengan karakter 

masing-masing calon. Setelah memilih barulah 

mereka akan menghitung kemudian menentukan 

hasil perolehan suara. Dengan adanya musyawarah 

seperti itu dapat dikatakan siswa sudah memahami 

arti dari sila keempat yang mengutamakan 

musyawarah bersama bagi seluruh anggota kelas. 

Pembahasan berikutnya adalah pembahasan 

mengenai sila yang kelima yakni Keadilan Sosial 
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Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai yang 

terkandung dalam sila ini adalah tercapinya 

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara 

lahiriah ataupun batiniah. Keadilan harus benar-

benar di tegakkan bagi seluruh golongan. Di 

lingkungan sekolah terutama dalam pembelajaran di 

kelas nilai keadilan harus tertanam pada diri siswa. 

“Siswa laki-laki sangat sulit diajak untuk 

membersihkan kelas.Sehingga dibuatlah 

kesepakatan begini. Siswa perempuan 

bertugas membersihkan kelas serta halaman 

sekolah dan siswa laki-laki yang bertugas 

membuang sampah-sampah yang ada di 

seluruh sudut sekolahan.”
49

 

Piket merupakan kewajiban rutin yang harus 

dilaksanakan oleh siswa setiap harinya. Piket 

merupakan upaya untuk melatih siswa supaya 

bertanggung jawab mengenai kebersihan di kelasnya 

bahkan di lingkungan sekolah. Siswa yang bisa 

dikatakan bertanggungjawab akan kebersihan salah 

satunya adalah melaksanakan piket sesuai jadwalnya 

tanpa disuruh oleh siapapun. Siswa yang 

menginginkan tempat belajarnya bersih sehingga 

nyaman untuk belajar akan membersihkan secara 

keseluruhan ruang kelasnya. Selain itu di MI 

Muhammadiyah Beton ini, menurut beliau piket di 

sekolah ini memang sudah dibiasakan sejak siswa 
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kelas I. Sehingga siswa menjadi terbiasa dengan 

tanggung jawabnya di sekolah. Beliau juga 

mengatakan bahwa siswa perempuan bertugas untuk 

menyapu dan membersihkan kelas kemudian di 

siang harinya sebelum pulang sekolah, siswa laki-

laki membuang sampah-sampah yang sudah 

terkumpul di tempat sampah untuk dibuang di 

tempat yang telah disediakan. Hal tersebut sudah 

disepakati oleh seluruh siswa dan dilaksanakan 

sebaik mungkin sehingga dapat terjalin kerjasama 

yang baik dan tidak ada pertengkaran ataupun 

perselisihan di antara mereka. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa siswa sudah 

mencerminkan pengamalan sila yang kelima yakni 

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

3. Persepsi Siswa Terhadap Pancasila di MI Ma’arif 

Setono dan MI Muhammadiyah Beton Melalui 

Taksonomi Bloom Ranah Kognitif 

a. Pemaparan Studi Kasus di MI Ma’arif Setono 

Ponorogo 

Sejak awal melakukan penelitian, peneliti 

memilih untuk menggunakan sudut pandang dengan 

taksonomi Bloom ranah Kognitif. Peneliti memilih 

sudut pandang tersebut karena dalam Pancasila 

terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh 

siswa. Dan semuanya itu sudah terkandung dalam 

taksonomi Bloom ranah kognitif. Seperti mengingat, 

memahami, mengaplikasikan, menganalisis, 

mengevaluasi, dan mencipta. Semua kata kerja 

tersebut sangat cocok apabila dihubungkan untuk 



 

 

melihat persepsi siswa terhadap Pancasila. Peneliti 

juga mengambil data mengenai hal tersebut dengan 

melalui wawancara dan juga observasi. Awalnya 

peneliti melakukan observasi kemudian menemukan 

hal yang menarik dan peneliti akan melakukan 

konfirmasi dengan kepala sekolah mengenai apakah 

data yang peneliti temukan melalui observasi itu 

benar atau tidak. Berikut adalah transkrip wawancara 

peneliti bersama kepala sekolah MI Ma‟arif Setono: 

“Upaya untuk membiasakan kepada siswa 

untuk selalu menghafalkan Pancasila adalah 

yang paling utama upacara bendera hari 

senin.Dari situlah perlahan-perlahan hafalan 

siswa terhadap Pancasila mulai terbentuk. 

Selain upacara bendera mungkin pada saat 

jam pelajaran PKn di kelas yang di dalam 

RPP biasanya terkandung langkah 

pembelajaran untuk menyebutkan Pancasila. 

Sehingga siswa yang awalnya belum hafal 

menjadi hafal pada saat disuruh guru untuk 

menghafalkan Pancasila.”
50

 

Dari pengakuan bapak kepala sekolah melalui 

transkrip wawancara tersebut, siswa memang sudah 

benar-benar hafal Pancasila. Pada saat upacara 

bendera berlangsung tepatnya pada saat guru atau 

kepala sekolah memberikan arahan untuk mengikuti 

membaca Pancasila seluruh siswa sudah bisa 
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mengucapkannya dengan fasih dan benar. Hal itu 

juga diperkuat dengan kehadiran peneliti pada saat 

setelah upacara yang memerintahkan dan 

mengarahkan kepada seluruh siswa kelas V dan VI 

untuk menghafalkan Pancasila. Ternyata mereka 

semua memang sudah hafal di luar kepala. Ingatan 

mereka terhadap Pancasila juga sudah dapat 

dikatakan sangat baik karena pada saat peneliti 

menuruh mereka menghafal secara acak sila-sila 

dalam Pancasila mereka juga tidak bingung. Hal itu 

menandai bahwa tingkat kognitif pada aspek 

pengingatan siswa sudah baik. 

Selanjutnya adalah pembahasan mengenai 

ranah kognitif aspek pemahaman. Pemahaman yang 

dimaksudkan di sini adalah pemahaman siswa 

terhadap Pancasila. Kata pemahaman menjadi tolak 

ukur apakah siswa sudah benar-benar memahami 

atau belum. Berikut adalah transkrip wawancara 

kepala sekolah MI Ma‟arif Setono: 

“Untuk aspek pemahaman siswa memahami 

arti Pancasila melalui bermacam-macam 

kegiatan pembelajaran.Di sekolah ini, ada 

beberapa pembelajaran yang memang ada 

kaitannya dengan pemahaman 

Pancasila.Mulai dari pemahaman sila 

pertama hingga sila kelima. Pada sila 

pertama, siswa memahami melalui cara 

bagaimana siswa tersebut sudah bisa 

menjelaskan arti syahadat pada pelajaran 

akidah akhlak di kelas I. Untuk sila kedua 



 

 

siswa sudah bisa menjelaskan beberapa 

contoh sikap toleransi berbeda agama, suku, 

ras, dan budaya melalui pembelajaran 

kewarganegaraan. Kemudian untuk sila 

ketiga yakni siswa bisa menjelaskan arti dari 

Bhineka Tunggal Ika ynag terpampang di 

poster kelas. Pemahaman sila keempat juga 

telah ditujukkan oleh siswa melalui siswa 

bisa menjelaskan tata cara 

bermusyawarahyang baik untuk mencapai 

mufakat bersama.  Dan yang terakhir 

pemahaman siswa terhadap sila kelima 

melalui siswa mampu mejelaskan sikap 

gotong royong agar pekerjaan lebih ringan 

melalui pembelajaran kewarganegaraan”
51

 

Berdasarkan pemaparan bapak kepala 

sekolah dari transkrip wawancara tersebut, banyak 

sekali kata kerja oprasional aspek memahami 

menggunakan kata “menjelaskan”. Kata tersebut 

memang salah satu dari sekian banyak kata kerja 

aspek pemahaman. Sepertinya siswa lebih banyak 

menjelaskan mulai dari materi yang mengandung 

nilai-nilai Pancasila yakni nilai spiritualitas, nilai 

kemanusiaan, nilai persatuan, nilai sosial, dan nilai 

keadilan. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa level pemahaman siswa terhadap 

Pancasila di MI Ma‟arif Setono sudah baik dengan 
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alasan mereka para siswa mampu menjelaskan setiap 

sila Pancasila melalui metode pembelajaran di kelas. 

Setelah membahas tentang aspek mengingat 

dan memahami selanjutnya akan dibahas mengenai 

aspek penerapan atau dengan kata lain disebut 

dengan pengaplikasian. Dalam aspek ini siswa 

diminta untuk menerapkan segala sesuatu yang 

terkandung dalam setiap sila Pancasila. Siswa harus 

mengamalkan beberapa nilai-nilai yang ada 

didalamnya melalui kegiatan-kegiatan dan aktifitas 

siswa di sekolah. Berikut adalah transkrip 

wawancara bapak kepala sekolah MI Ma‟arif 

Setono: 

“Penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah 

ini seperti yang mungkin sebelumnya sudah 

kita bicarakan antara lain adalah siswa 

menerapkan pembiasaan sholat dhuha, dan 

dhuhur berjamaah di sekolah sebagai 

penerapan nilai spiritualitas, siswa membagi 

jadwal piket kelas secara merata dan adil 

bagi seluruh siswa sebagai penerapan nilai 

kemanusiaan, siswa terbiasa menyanyikan 

lagu kebangsaan pada saat upacara ataupun 

sebelum memulai pembelajaran untuk 

menumbuhkan sikap persatuan dan 

nasionalisme, siswa melaksanakan pemilihan 

ketua kelas melalui pemungutan suara 

langsung di kelas masing-masing sebagai 

penerapan aspek kepemimpinan, dan juga 

siswa membagi dan merolling tempat 



 

 

duduknya secara bergantian setiap hari 

sebagai perwujudan aspek keadilan.”
52

 

Dalam aspek ini, siswa sudah biasa 

menerapkan masing-masing sila dari Pancasila. 

Mulai dari masuk sekolah hingga pulang sekolah. 

Penerapan yang dilakukan oleh siswa muncul karena 

mereka terbiasa dengan pembiasaan yang dilakukan 

oleh sekolah. Selain itu rasa mandiri, adil, dan 

tanggung jawab dicetak melalui pembelajaran 

kewarganegaraan dikelas yang didalamnya 

terkandung beberapa ajaran nilai-nilai kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Rasa nasionalisme dalam 

diri siswa juga dapat dilihat pada saat mereka hafal 

menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan juga mereka 

bisa menghargai sesama siswa di sekolah dengan 

cara tidak mencari–cari kekurangan temannya. Dan 

yang paling penting mereka tetap menjaga ketertiban 

dan menjaga pergaulan dengan temannya di sekolah. 

Dari sinilah dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penerapan siswa mengenai nilai-nilai Pancasila 

sangatlah sudah terlaksana dengan baik. 

Tahap selanjutnya adalah tahap analisis. 

Dalam ranah kognitif tahap analisis adalah tahap 

keempat. Analisis muncul jika siswa dapat mencari 

keterkaitan antara antara masalah dan pemecahan 

masalah tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai tahap analisis siswa terhadap Pancasila di 
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MI Ma‟arif Setono, berikut adalah transkrip 

wawancara bersama bapak kepala sekolah: 

“ Pada tahap analisis sepertinya masih 

kurang begitu dilaksanakan oleh siswa. 

Namun di sekolah ini meskipun sedikit siswa 

sudah mampu melaksanakan tahap ini 

melalui berbagai aktifitas.Siswa sudah bisa 

melatih diri agar lancar membaca Al-Qur‟an 

melalui kegiatan pembiasaan membaca Juz 

„Amma di pagi hari.Untuk nilai kemanusiaan 

siswa mampu menyimpulkan hasil pemilihan 

ketua kelas berdasarkan pilihan suara 

terbanyak.Selanjutnya siswa mampu 

menganalisis nilai persatuan melalui salah 

satu contoh bahwa anda telah 

mempertontonkan video tawuran dan siswa 

mampu menyimpulkannya bahwa itu 

perbuatan tidak baik.Untuk nilai 

kepemimpinan, ketua kelas menegaskan 

kepada anggotanya untuk bekerja sesuai 

dengan bidangnya.Kemudian untuk nilai 

keadilan, siswa melatih diri untuk saling 

menghormati teman dan tidak membeda-

bedakannya.”
53

 

Dari cuplikan transkrip wawancara tersebut 

menghasilkan bahwa tingkat analisis siswa di MI 

Ma‟arif Setono terhadap Pancasila sudah lumayan 
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baik. Pada aspek analisis, siswa di MI Ma‟arif 

Setono nampaknya sudah menunjukkan berjalannya 

aspek ini terhadap Pancasila. Dibuktikan dengan 

beberapa kegiatan siswa yang mengembangkan 

analisis mereka terhadap masing-masing sila 

Pancasila. Seperti melatih diri dalam hal spiritualitas, 

menyimpulkan hasil musyawarah, menyimpulkan 

makna persatuan dan kesatuan, melatih diri menjaga 

persatuan, ketua kelas yang tegas kepada 

anggotanya, dan membina diri sendiri untuk 

berperilaku adil terhadap sesama. 

Tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi. 

Dalam ranah kognitif tahap evaluasi adalah tahap 

kelima. Evaluasi muncul jika siswa dapat mencari 

penilaian atau titik tengah beserta menilai bahwa hal 

itu baik ataupun buruk. Semua penilaian tergantung 

pada siswa yang terlebih dahulu sudah memahami 

masalah tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai tahap evaluasi siswa terhadap Pancasila di 

MI Ma‟arif Setono, berikut adalah transkrip 

wawancara bersama bapak kepala sekolah: 

“Siswa kelas atas mampu mengkritik dan 

menasehati adik kelasnya yang ramai pada 

saat sholat dhuha.Untuk nilai kemanusiaan, 

ketua kelas menugaskan kepada petugas 

piket untuk melaksanakan 

tugasnya.Kemudian untuk nilai persatuan, 

siswa mampu membenarkan bahwa sikap 

menghargai perbedaan agama dan fisik 

merupakan bagian dari menjaga 



 

 

persatuan.Nilai kepemimpinan ketua kelas 

menegaskan kepada bendahara untuk 

mengumpulkan uang iuran KAS.Dan yang 

terakhir nilai keadilan adalah siswa mampu 

mengkritik temannya yang mengganggu 

teman lainya pada saat pembelajaran.”
54

 

Pada aspek evaluasi siswa di MI Ma‟arif 

Setono nampaknya sudah bisa menilai setiap sila 

Pancasila menggunakan perilaku mereka. Secara 

tidak langsung mereka bertindak sesuai dengan 

aspek penilaian Pancasila. Seperti mampu 

menasehati temannya yang melanggar aturan dan 

melanggar ketertiban, membenarkan sikap tolerensi, 

serta memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. 

Kesemuanya itu adalah bentuk dari adanya aspek 

evaluasi terhadap aktifitas-aktifitas siswa yang 

menyimpang nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila. Jika diketahui bahwasanya Pancasila 

merupakan sumber nilai, norma, serta etika bangsa 

Indonesia yang harus dijadikan pedoman hidup bagi 

bangsa Indonesia. Berarti jika siswa sudah mencapai 

aspek evaluasi siswa sudah menerapkan kehidupan 

yang benar sesuai yang tertuang dalam nilai-nilai 

Pancasila. 

Aspek terakhir dalam taksonomi Bloom 

ranah kognitif adalah aspek mencipta. Aspek ini 

adalah aspek yang menetukan berhasil atau tidaknya 
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aspek-aspek mulai pertama hingga kelima. Jika 

berhasil maka pola pikir siswa sudah sampai pada 

tahap berkreasi atau menciptakan sesuatu. Namun 

jika tidak berhasil maka pengetahuan siswa hanya 

sampai pada tahap evaluasi. Untuk mengetahui lebih 

lanjut berikut adalah cuplikan transkrip wawancara 

bapak kepala sekolah: 

“Pada aspek evaluasi tepatnya tahap 

mencipta terhadap nilai spiritualitas, siswa 

sudah berusaha untuk melaksanakan sholat 

dhuha di rumah tidak hanya di sekolah 

saja.Hal itu dibuktikan dengan laporan wali 

murid yang menyatakan hal itu.Kemudian 

untuk nilai kemanusiaan, siswa membuat 

peraturan di kelas masing-masing dengan 

kesepakatan seluruh siswa.Untuk nilai 

persatuan, siswa kelas atas pada saat 

pramuka mampu mengatur adik kelasnya di 

masing-masing regu untuk senantiasa 

menjaga kekompakan dan persatuan.Untuk 

nilai kepemimpinan, bendahara kelas dapat 

mengatur sirkulasi uang KAS untuk membeli 

kebutuhan kelas.Dan untuk nilai keadilan 

siswa dapat menyusun daftar piket secara 

adil bagi semua siswa.”
55

 

Pada aspek mencipta, siswa di MI Ma‟arif 

Setono juga sudah mengembangkan nilai-nilai 
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religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai 

kepemimpinan, dan nilai keadilan. Selain untuk 

dirinya sendiri siswa menularkan dan menyampaikan 

ajaran Pancasila kepada temannya melalui 

pengembangan sikapnya. Itu menandakan bahwa 

siswa sudah mulai bisa mengevaluasi diri sendiri dan 

nuga mengevaluasi orang lain. Dengan adanya hasil 

pemaparan dari bapak kepala sekolah tahap evaluasi 

terhadap nilai-nilai Pancasila di MI Ma‟arif Setono 

sepertinya sudah berjalan dengan baik meskipun 

menggunakan kata kerja yang sederhana dan ringan 

untuk dilaksanakan. 

b. Pemaparan Studi Kasus di MI 

Muhammadiyah Beton Ponorogo 

Sejak awal melakukan penelitian, peneliti 

memilih untuk menggunakan sudut pandang dengan 

taksonomi Bloom ranah Kognitif. Peneliti memilih 

sudut pandang tersebut karena dalam Pancasila 

terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh 

siswa. Dan semuanya itu sudah terkandung dalam 

taksonomi Bloom ranah kognitif. Seperti mengingat, 

memahami, mengaplikasikan, menganalisis, 

mengevaluasi, dan mencipta. Semua kata kerja 

tersebut sangat cocok apabila dihubungkan untuk 

melihat persepsi siswa terhadap Pancasila. Peneliti 

juga mengambil data mengenai hal tersebut dengan 

melalui wawancara dan juga observasi. Awalnya 

peneliti melakukan observasi kemudian menemukan 

hal yang menarik dan peneliti akan melakukan 

konfirmasi dengan kepala sekolah mengenai apakah 



 

 

data yang peneliti temukan melalui observasi itu 

benar atau tidak. Berikut adalah transkrip wawancara 

peneliti bersama kepala sekolah MI Muhammadiyah 

Beton: 

“Seluruh siswa sudah mampu menghafal 

Pancasila sampai hafal di luar kepala 

melalui kegiatan upacara bendera dan juga 

pembelajaran kewarganegaraan”
56

 

Dari pengakuan bapak kepala sekolah melalui 

transkrip wawancara tersebut, siswa memang sudah 

benar-benar hafal Pancasila. Pada saat upacara 

bendera berlangsung tepatnya pada saat guru atau 

kepala sekolah memberikan arahan untuk mengikuti 

membaca Pancasila seluruh siswa sudah bisa 

mengucapkannya dengan fasih dan benar. Hal itu 

juga diperkuat dengan kehadiran peneliti pada saat 

setelah upacara yang memerintahkan dan 

mengarahkan kepada seluruh siswa yang masih 

berbaris membentuk barisan upacara untuk 

menghafalkan Pancasila. Ternyata mereka semua 

memang sudah hafal di luar kepala.Ingatan mereka 

terhadap Pancasila juga sudah dapat dikatakan 

sangat baik karena pada saat peneliti menuruh 

mereka menghafal secara acak sila-sila dalam 

Pancasila mereka juga tidak bingung. Hal itu 

menandai bahwa tingkat kognitif pada aspek 

pengingatan siswa sudah baik. 
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Selanjutnya adalah pembahasan mengenai 

ranah kognitif aspek pemahaman. Pemahaman yang 

dimaksudkan di sini adalah pemahaman siswa 

terhadap Pancasila. Kata pemahaman menjadi tolak 

ukur apakah siswa sudah benar-benar memahami 

atau belum. Berikut adalah transkrip wawancara 

kepala sekolah MI Muhammadiyah Beton: 

“Untuk aspek pemahaman siswa memahami 

arti Pancasila melalui bermacam-macam 

kegiatan pembelajaran.Di sekolah ini, ada 

beberapa pembelajaran yang memang ada 

kaitannya dengan pemahaman 

Pancasila.Mulai dari pemahaman sila 

pertama hingga sila kelima. Pada sila 

pertama, siswa memahami melalui cara 

bagaimana siswa tersebut sudah bisa 

menjelaskan arti asmaul husna pada 

pelajaran akidah akhlak di kelas III. Untuk 

sila kedua siswa sudah bisa menjelaskan 

beberapa contoh sikap toleransi berbeda 

agama, suku, ras, dan budaya melalui 

pembelajaran kewarganegaraan.Kemudian 

untuk sila ketiga yakni siswa bisa 

menjelaskan arti dari Bhineka Tunggal Ika 

ynag terpampang di poster kelas. 

Pemahaman sila keempat juga telah 

ditujukkan oleh siswa melalui siswa bisa 

menjelaskan tata cara bermusyawarahyang 

baik untuk mencapai mufakat bersama.  Dan 

yang terakhir pemahaman siswa terhadap 



 

 

sila kelima melalui siswa mampu mejelaskan 

sikap gotong royong agar pekerjaan lebih 

ringan melalui pembelajaran 

kewarganegaraan”
57

 

Berdasarkan pemaparan bapak kepala 

sekolah dari transkrip wawancara tersebut, banyak 

sekali kata kerja oprasional aspek memahami 

menggunakan kata “menjelaskan”. Kata tersebut 

memang salah satu dari sekian banyak kata kerja 

aspek pemahaman. Sepertinya siswa lebih banyak 

menjelaskan mulai dari materi yang mengandung 

nilai-nilai Pancasila yakni nilai spiritualitas, nilai 

kemanusiaan, nilai persatuan, nilai sosial, dan nilai 

keadilan. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa level pemahaman siswa terhadap 

Pancasila di MI Muhammadiyah Beton sudah baik 

dengan alasan mereka para siswa mampu 

menjelaskan setiap sila Pancasila melalui metode 

pembelajaran di kelas. 

Setelah membahas tentang aspek mengingat 

dan memahami selanjutnya akan dibahas mengenai 

aspek penerapan atau dengan kata lain disebut 

dengan pengaplikasian. Dalam aspek ini siswa 

diminta untuk menerapkan segala sesuatu yang 

terkandung dalam setiap sila Pancasila. Siswa harus 

mengamalkan beberapa nilai-nilai yang ada 

didalamnya melalui kegiatan-kegiatan dan aktifitas 
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siswa di sekolah. Berikut adalah transkrip 

wawancara bapak kepala sekolah MI 

Muhammadiyah Beton: 

“Penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah 

ini seperti yang mungkin sebelumnya sudah 

kita bicarakan antara lain adalah siswa 

menerapkan pembiasaan sholat dhuha, dan 

dhuhur berjamaah di sekolah sebagai 

penerapan nilai spiritualitas,Siswa sudah 

bisa menggunakan bahasa yang baik pada 

saat membeli jajanan di warung 

warga,Seluruh siswa menyanyikan lagu 

Indonesia Raya pada saat upacara dan 

menyanyikan lagu kebangsaan sesudah 

upacara bendera berlangsung dan sebelum 

memulai pembelajaran untuk menumbuhkan 

rasa nasionalisme. Siswa juga saling 

menghargai di kelas dengan tidak mengejek 

siswa yang berbeda tingkatan kelas dan 

berada dalam satu ruang kelas.Siswa secara 

mandiri sudah bisa melaksanakan pemilihan 

ketua kelas pada tahun ajaran baru 

berdasarkan hasil perolehan suara.Siswa 

merolling dan membagi tempat duduk secara 

bergantian dengan tidak membedakan laki-

laki dan perempuan.Siswa membagi jadwal 

piket kelas secara merata dan adil bagi 



 

 

seluruh siswa sebagai penerapan nilai 

kemanusiaan”
58

 

Dalam aspek ini, siswa sudah biasa 

menerapkan masing-masing sila dari Pancasila. 

Mulai dari masuk sekolah hingga pulang sekolah. 

Penerapan yang dilakukan oleh siswa muncul karena 

mereka terbiasa dengan pembiasaan yang dilakukan 

oleh sekolah. Selain itu rasa mandiri, adil, dan 

tanggung jawab dicetak melalui pembelajaran 

kewarganegaraan dikelas yang didalamnya 

terkandung beberapa ajaran nilai-nilai kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Rasa nasionalisme dalam 

diri siswa juga dapat dilihat pada saat mereka hafal 

menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan juga mereka 

bisa menghargai sesama siswa di sekolah dengan 

cara tidak mencari–cari kekurangan temannya. Dan 

yang paling penting mereka tetap menjaga ketertiban 

dan menjaga pergaulan dengan temannya di sekolah. 

Dari sinilah dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penerapan siswa mengenai nilai-nilai Pancasila 

sangatlah sudah terlaksana dengan baik. 

Tahap selanjutnya adalah tahap analisis. 

Dalam ranah kognitif tahap analisis adalah tahap 

keempat. Analisis muncul jika siswa dapat mencari 

keterkaitan antara antara masalah dan pemecahan 

masalah tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai tahap analisis siswa terhadap Pancasila di 
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MI Muhammadiyah Beton, berikut adalah transkrip 

wawancara bersama bapak kepala sekolah: 

“ Pada tahap analisis sepertinya masih 

kurang begitu dilaksanakan oleh siswa. 

Namun di sekolah ini meskipun sedikit siswa 

sudah mampu melaksanakan tahap ini 

melalui berbagai aktifitas.Siswa sudah 

terbiasa melatih dirinya agar lancar 

membaca Al-Qur‟an bahkan 

menghafalkannya melalui kegiatan 

pembiasaan membaca Juz „Amma di pagi 

hari serta melatih diri agar senantiasa 

mengingat bacaan sholat melalui 

pembiasaan hafalan bacaan sholat setelah 

sholat dhuha.Siswa juga sudah mampu 

menyimpulkan siapa yang akan menjadi 

ketua kelas dengan perolehan suara 

terbanyak. Melalui penayangan video yang 

peneliti berikan siswa sudah mampu 

menyimpulkan hasil dar video 

tersebut.Dengan demikian siswa sudah bisa 

menjunjung nilai persatuan dan 

kesatuan.Siswa yang menjadi ketua kelas 

sudah membagi tugas masing-masing 

anggota dan menegaskan kepada anggotanya 

untuk melaksanakan tugasnya masing-

masing.Siswa selalu melatih diri mereka 



 

 

untuk selalu berbuat adil kepada seluruh 

teman-temannya”
59

 

Dari cuplikan transkrip wawancara tersebut 

menghasilkan bahwa tingkat analisis siswa di MI 

Muhammadiyah Beton terhadap Pancasila sudah 

lumayan baik. Pada aspek analisis, siswa di MI 

Muhammadiyah Beton nampaknya sudah 

menunjukkan berjalannya aspek ini terhadap 

Pancasila. Dibuktikan dengan beberapa kegiatan 

siswa yang mengembangkan analisis mereka 

terhadap masing-masing sila Pancasila. Seperti 

melatih diri dalam hal spiritualitas, menyimpulkan 

hasil musyawarah, menyimpulkan makna persatuan 

dan kesatuan, melatih diri menjaga persatuan, ketua 

kelas yang tegas kepada anggotanya, dan membina 

diri sendiri untuk berperilaku adil terhadap sesama. 

Tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi. 

Dalam ranah kognitif tahap evaluasi adalah tahap 

kelima. Evaluasi muncul jika siswa dapat mencari 

penilaian atau titik tengah beserta menilai bahwa hal 

itu baik ataupun buruk. Semua penilaian tergantung 

pada siswa yang terlebih dahulu sudah memahami 

masalah tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai tahap evaluasi siswa terhadap Pancasila di 

MI Muhammadiyah Beton, berikut adalah transkrip 

wawancara bersama bapak kepala sekolah: 
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“Siswa kelas atas mampu mengkritik dan 

menasehati adik kelasnya yang ramai pada 

saat sholat dhuha.Untuk nilai 

kemanusiaan,“Siswa mampu menyuruh dan 

menugaskan temannya yang menjadi petugas 

upacara untuk segera 

melaksanakannya.Kemudian untuk nilai 

persatuan, Siswa membenarkan sikap 

menghargai warna kulit adalah bagian dari 

menjaga persatuan dan kesatuan Nilai 

kepemimpinan ketua kelas menegaskan 

kepada bendahara untuk mengumpulkan 

uang iuran KAS.Dan yang terakhir nilai 

keadilan adalah siswa mampu mengkritik 

temannya yang mengganggu teman lainya 

pada saat pembelajaran.”
60

 

Pada aspek evaluasi siswa di MI 

Muhammadiyah Beton nampaknya sudah bisa 

menilai setiap sila Pancasila menggunakan perilaku 

mereka. Secara tidak langsung mereka bertindak 

sesuai dengan aspek penilaian Pancasila. Seperti 

mampu menasehati temannya yang melanggar aturan 

dan melanggar ketertiban, membenarkan sikap 

tolerensi, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang 

kuat. Kesemuanya itu adalah bentuk dari adanya 

aspek evaluasi terhadap aktifitas-aktifitas siswa yang 

menyimpang nilai-nilai yang terkandung dalam 
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Pancasila. Jika diketahui bahwasanya Pancasila 

merupakan sumber nilai, norma, serta etika bangsa 

Indonesia yang harus dijadikan pedoman hidup bagi 

bangsa Indonesia. Berarti jika siswa sudah mencapai 

aspek evaluasi siswa sudah menerapkan kehidupan 

yang benar sesuai yang tertuang dalam nilai-nilai 

Pancasila. 

Aspek terakhir dalam taksonomi Bloom 

ranah kognitif adalah aspek mencipta. Aspek ini 

adalah aspek yang menetukan berhasil atau tidaknya 

aspek-aspek mulai pertama hingga kelima. Jika 

berhasil maka pola pikir siswa sudah sampai pada 

tahap berkreasi atau menciptakan sesuatu. Namun 

jika tidak berhasil maka pengetahuan siswa hanya 

sampai pada tahap evaluasi. Untuk mengetahui lebih 

lanjut berikut adalah cuplikan transkrip wawancara 

bapak kepala sekolah: 

“Pada aspek evaluasi tepatnya evaluasi 

terhadap nilai spiritualitas, siswa sudah 

berusaha untuk melaksanakan sholat dhuha 

di rumah tidak hanya di sekolah saja.Hal itu 

dibuktikan dengan laporan wali murid yang 

menyatakan hal itu.Kemudian untuk nilai 

kemanusiaan, siswa membuat peraturan di 

kelas masing-masing dengan kesepakatan 

seluruh siswa. Untuk nilai persatuan, siswa 

kelas  VI membuat poster tentang menjaga 

persatuan dan kesatuan. Untuk nilai 

kepemimpinan, bendahara kelas dapat 

mengatur sirkulasi uang KAS untuk membeli 



 

 

kebutuhan kelas.Dan untuk nilai keadilan 

siswa dapat menyusun daftar piket secara 

adil bagi semua siswa.”
61

 

Pada aspek mencipta, siswa di MI 

Muhammadiyah Beton juga sudah mengembangkan 

nilai-nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai 

persatuan, nilai kepemimpinan, dan nilai keadilan. 

Selain untuk dirinya sendiri siswa menularkan dan 

menyampaikan ajaran Pancasila kepada temannya 

melalui pengembangan sikapnya. Itu menandakan 

bahwa siswa sudah mulai bisa mengevaluasi diri 

sendiri dan nuga mengevaluasi orang lain. Dengan 

adanya hasil pemaparan dari bapak kepala sekolah 

tahap evaluasi terhadap nilai-nilai Pancasila di MI 

Muhammadiyah Beton sepertinya sudah berjalan 

dengan baik meskipun menggunakan kata kerja yang 

sederhana dan ringan untuk dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
61

Lihat pada Transkrip Wawancara dalam lampiran penelitian 

ini, koding (F.2.11. 02/W/18-3/2019) 



 

 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Di dalam bab ini akan membahas data mengenai 

bagaimana persepsi siswa terhadap Pancasila sebagai filsafat 

bangsa di MI Ma‟arif Setono dan MI Muhammadiyah Beton 

menggunakan teori taksonomi Bloom ranah kognitif. 

A. Persepsi Siswa Terhadap Pancasila Sebagai Filsafat 

Bangsa Menggunakan Taksonomi Bloom Ranah 

Kognitif di MI Ma’arif Setono Ponorogo. 

1. Tahap Mengingat 

Tahap paling dasar bagi perkembangan 

kognitif siswa adalah tahap mengingat.Pada tahap ini 

siswa harus mampu setidaknya membaca. Kemudian 

jika sudah dibiasakan membaca, siswa menjadi hafal. 

Kemudian setelah menghafal siswa akan menjadi 

ingat dan akan menerapkan dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam hal ini level hafalan siswa terhadap 

Pancasila adalah level paling dasar yang 

memungkinkan seluruh siswa di MI Ma‟arif Setono 

mengingatnya. Ingatan pada diri siswa muncul akibat 

dari pembiasaan dari sekolah yang selalu 

membiasakan siswa untuk mengucapkan Pancasila 

pada setiap kali upacara bendera. Akibat dari 

pembiasaan itulah ingatan siswa mulai terbentuk. 

Selain pada saat upacara, pembiasaan menghafalkan 

Pancasila juga tertuang dalam pembelajaran 

kewarganegaraan. 

Ingatan dalam diri siswa muncul dan terbentuk 

akibat adanya proses pembiasaan atau mengulang 



 

 

sesuatu berkali-kali sehingga lama kelamaan akan 

diserap oleh otak siswa. Intinya ingatan adalah segala 

informasi yang sudah tersimpan dalam otak siswa. 

Ingatan yang lama kelamaan tersimpan dalam otak 

akan menjadi ingatan jangka panjang atau yang biasa 

kita sebut dengan kata-kata hafal di luar kepala. 

Memang sudah selayaknya Pancasila dihafalkan oleh 

semua orang. Karena Pancasila merupakan pedoman 

hidup bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat 

nilai, norma dan etika yang harus di patuhi oleh semua 

orang.  

Kemampuan untuk menyebutkan kembali 

informasi / pengetahuan yang tersimpan dalam 

ingatan. Contoh: menyebutkan arti satu persatu urutan 

taksonomi.
62

 Proses mengingat dimulai dari informasi 

yang masuk berjalan terus ke bagian otak spesifik. 

Informasi dari mata dan telinga, diberikan pada 

korteks visual dan korteks indra pendengar secara 

berturut-turut.
63

 Ingatan adalah suatu sistem aktif yang 

telah diterima seseorang kemudian ia bisa 

mengeluarkan kembali melalui prosese menerima, 

menyimpan.
64

 Dari ketiga teori tersebut dapat 

diartikan bahwa dalam proses kognitif terdapat 

tingkatan atau tahapan awal yakni ingatan. Ingatan 

melibatkan indra penglihatan dan indra pendengaran 

yang kemudian akan masuk ke otak. Jika proses itu 
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berlangsung terus menerus, maka proses tersebuta 

akan diserap oleh otak yang kemudian menimbukan 

bekas ingatan permanen dalam otak. 

2. Tahap Memahami 

Setelah tahap pengingatan adalah tahap 

memahami. Tahap ini adalah bentuk tindak lanjut dari 

tahap ingatan atau memori. Siswa dikatakan dapat 

memahami sesuatu apabila ia sudah mengerti maksud 

dari sesuatu tersebut. Selanjutnya setelah ia mampu 

mengartikan tentunya ia juga bisa menjelaskan 

maksud dari arti tersebut ke dalam penjelasan-

penjelasan yang lebih kompleks. Pemahaman bermula 

dari informasi yang siswa terima kemudian diserap 

oleh otak dan dapat diterima dengan akal. Level 

pemahaman pada siswa tidak bisa terpisah dari proses 

pembelajaran di kelas. Siswa yang paham adalah 

siswa yang mampu menerima pesan-pesan yang 

disampaikan oleh guru kemudian isa bisa 

menjelaskannya kembali. Pemahaman terhadap 

Pancasila nampaknya muncul akibat dari 

pembelajaran kewarganegaraan di kelas yang selalu 

mengajarkan nilai-nilai kehidupan pada siswa. 

Siswa dapat dikatakan memahami apabila ia 

dapat menerima transfer ilmu atau pesan-pesan yang 

disampaikan oleh guru pada saat pembelajaran. Selain 

itu siswa juga dapat dikatakan memahami apabila ia 

mengerti maksudnya dan bisa menjelaskannya 

kembali. 

3. Tahap Mengaplikasikan 



 

 

Dalam aspek ini, siswa sudah biasa 

menerapkan masing-masing sila dari Pancasila. Mulai 

dari masuk sekolah hingga pulang sekolah. Penerapan 

yang dilakukan oleh siswa muncul karena mereka 

terbiasa dengan pembiasaan yang dilakukan oleh 

sekolah. Selain itu rasa mandiri, adil, dan tanggung 

jawab dicetak melalui pembelajaran kewarganegaraan 

dikelas yang didalamnya terkandung beberapa ajaran 

nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasa 

naionalisme dalam diri siswa juga dapat dilihat pada 

saat mereka hafal menyanyikan lagu-lagu kebangsaan 

dan juga pelaksanaan upacara bendera. Semua itu 

disebut penerapan rasa cinta tanah air atau bela 

negara. Bela negara adalah bentuk dari diri seseorang 

yang mencerminkan sikap, tekad, dan tindakan 

menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi 

rasa cinta pada tanah air, kesadaran berbangsa dan 

bernegara Indonesia serta keyakinan akan kerelaan 

berkorban guna meniadakan berbagai macam 

ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri 

yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan 

negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan 

wilayah, dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
65

, dan juga 

mereka bisa menghargai sesama siswa di sekolah 

dengan cara tidak mencari –cari kekurangan 

temannya. Dan yang paling penting mereka tetap 
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menjaga ketertiban dan menjaga pergaulan dengan 

temannya di sekolah. 

Tahap ketiga dari proses kognitif adalah 

aplikasi atau penerapan. Proses ini juga kelanjutan 

dari proses pemahaman. Ketika siswa mampu 

memahami serta menjelaskan sesuatu, tentunya siswa 

juga bisa untuk menerapkan dan mengamalkan 

sesuatu itu dalam kehidupan. Di MI Ma‟arif Setono, 

penerapan Pancasila itu berbentuk seperti pembiasaan 

keagamaan (pelaksanaan sholat dhuha), pelaksanaan 

nilai-nilai kemanusiaan (pelaksanaan pemilihan ketua 

kelas) dan keadilan (pembagian bangku kelas). Dalam 

kehidupan di sekolah siswa sudah mengamalkan 

setiap sila Pancasila.Mungkin siswa secara tidak sadar 

menerapkannya. Karena itu adalah kelanjutan dari 

proses pemahaman dan mengingat. Jadi setelah siswa 

memahami siswa dapat menerapkannya. Kegiatan 

rutin yang dilakukan dan diwujudkan oleh siswa 

sebagai bentuk keimanan dan ketaqwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mengenal 

kebersihan dan kesehatan, selalu berlatih untuk selalu 

tertib dan patuh pada peraturan, melaksanakan 

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, 

terbiasa menjaga kebersihan lingkungan, dan terus 

berusaha melatih keberanian. Adapun bentuk kegiatan 

rutin yang dilakukan dan dilaksanakan siswa dalam 

rangka melaksanakan pendidikan nasionalisme 

melalui pembiasaan antara lain upacara bendera yang 

dilaksanakan setiap hari Senin dan hari-hari besar 

nasional, senam pagi, kerja bakti, jadwal piket harian, 



 

 

dan kegiataan sebelum proses belajar mengajar.
66

 

Semua itu telah diterapkan siswa di MI Ma‟arif 

Setono. 

Siswa dapat dikatakan menerapkan nilai-nilai 

Pancasila apabila ia sudah memahami Pancasila itu 

sendiri. Pengamalan nilai-nilai Pancasila juga dapat 

membentuk karakter baik pada diri siswa. Pada tahap 

penerapan siswa secara sadar akan melakukannya 

tanpa ada paksaan dari luar. Jika sudah begitu maka 

dalam diri siswa sudah tertanamkan nilai-nilai 

kehidupan berdasarkan Pancasila. Setelah siswa 

dinyatakan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila 

dalam aktifitasnya sehari-hari maka dapat 

dinyakatakan pula bahwa pendidikan karakter telah 

melekat pada diri siswa melalui pembiasaan dan 

pembelajaran. Pendidikan karakter bertujuan 

meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang 

mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak 

mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan 

seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan 

pada setiap satuan pendidikan.
67

 

Mengimplementasikan berlangsung pada saat 

siswa memilih dan menggunakan sebuah prosedur 

atau cara untuk menyelesaikan tugas yang tidak 

familier. Lantaran dituntut untuk memilih, siswa harus 
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memahami terlebih dahulu jenis masalahnya dan 

alternatif-alternatif prosedur yang tersedia. Maka, 

mengimplementasikan terjadi bersama kategori-

kategori proses kognitif lain seperti memahami dan 

mencipta.
68

 

4. Tahap Menganalisis 

Tahap setelah penerapan adalah tahap analisis. 

Tahap analisis mempunyai banyak kata kerja antara 

lain membedakan, melatih, mengembangkan, dan 

menyimpulkan. Di MI Ma‟arif Setono, siswa juga 

sudah mencapai tahap ini. Dibuktikan dengan 

pengembangan masing-masing sila. Tahap analisis 

adalah tahap untuk menentukan cara-cara menata 

konsep-konsep atau pelajaran yang diterima oleh 

siswa. Sehingga adanya analisis tidak bisa dipisahkan 

dari adanya pemahaman. 

Pada aspek analisis, siswa di MI Ma‟arif 

Setono nampaknya sudah menunjukkan berjalannya 

aspek ini terhadap Pancasila. Dibuktikan dengan 

beberapa kegiatan siswa yang mengembangkan 

analisis mereka terhadap masing-masing sila 

Pancasila. Seperti melatih diri dalam hal spiritualitas, 

menyimpulkan hasil musyawarah, menyimpulkan 

makna persatuan dan kesatuan, melatih diri menjaga 

persatuan, ketua kelas yang tegas kepada anggotanya, 

dan membina diri sendiri untuk berperilaku adil 

terhadap sesama. Analisis muncul apabila siswa sudah 
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melakukan penerapan dan selanjutnya berusaha 

melatih dirinya sebaik mungkin. Selain itu siswa juga 

mengembangkan pengetahuan yang ia peroleh di 

kelas. Siswa yang sudah menganalisis juga sudah bisa 

membedakan hal yang baik dan buruk dan siswa 

sudah bisa menyimpulkan suatu hal atau masalah. 

Kemampuan untuk memisahkan konsep 

kedalam beberapa komponen untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih luas atas dampak dari 

komponen – komponen terhadap konsep tersebut 

secara utuh.
69

 Menganalisis melibatkan proses- proses 

memecah-mecah materi menjadi bagian-bagian kecil 

dan menentukan bagaimana keterkaitan antar bagian 

dan antara setiap bagian dan struktur keseluruhannya. 

Kategori proses menganalisis ini meliputi proses-

proses kognitif membedakan, mengorganisasi, dan 

mengatribusikan. Analisis adalah sebagai perluasan 

dari tahap memahami atau sebagai pembuka untuk 

mencapai tahap evaluasi atau mencipta.
70

 

5. Tahap Mengevaluasi 

Tahap kognitif selanjutnya adalah evaluasi. 

Tahap ini merupakan tindak lanjut dari tahap 

implementasi. Di MI Ma‟arif Setono persepsi siswa 

terhadap Pancasila sudah sampai pada level menilai 

sesuatu. Tahap evaluasi memiliki beberapa kata kerja 

yakni antara lain mengkritik, membenarkan, menilai, 

dan menyuruh. Dari tahap ini bisa dilihat bagaimana 

                                                             
69

 Retno Utari. Taksonomi Bloom. (E-Journal Pusdiklat KNPK) 
70

 Lorin W. Anderson. Pembelajaran, Pengajaran, dan Asasmen. 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 120 



 

 

level menilai pada diri siswa muncul mulai dari 

menasehati temannya, membenarkan perilaku baik, 

serta menegur temannya yang berbuat tidak baik. 

Pada aspek evaluasi siswa di MI Ma‟arif 

Setono nampaknya sudah bisa menilai setiap sila 

Pancasila menggunakan perilaku mereka. Secara tidak 

langsung mereka bertindak sesuai dengan aspek 

penilaian Pancasila. Seperti mampu menasehati 

temannya yang melanggar aturan dan melanggar 

ketertiban, membenarkan sikap tolerensi, serta 

memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. 

Evaluasi adalah penilaian terhadap sesuatu. 

Tahap ini mempunyai beberapa kata kerja antara lain 

memeriksa, menilai, dan mengkritik. Siswa sudah bisa 

menilai antara baik atau buruk. Siswa juga bisa 

mengkritik suatu hal yang dianggapnya belum sesuai 

dengan nilai kebenaran. Siswa juga sudah bisa 

menasehati orang yang melakukan kesalahan. 

Evaluasi berhubungan dengan proses kognitif dengan 

cara memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan 

standar yang sudah ada. Kriteria yang biasanya 

digunakan adalah efektivitas, kualitas, efisiensi, dan 

konsistensi. Kriteria atau standar ini dapat juga 

ditentukan sendiri oleh siswa. Standar ini dapat berupa 

kuantitatif maupun kualitatif serta dapat ditentukan 

sendiri oleh siswa. Perlu diketahui bahwa tidak semua 

kegiatan penilaian merupakan dimensi mengevaluasi, 

namun hampir semua dimensi proses kognitif 

memerlukan penilaian. Perbedaan antara penilaian 

yang dilakukan siswa dengan penilaian yang 



 

 

merupakan evaluasi adalah terletak pada standar dan 

kriteria yang dibuat oleh siswa. Jika standar atau 

kriteria yang dibuat mengarah pada keefektifan hasil 

yang didapatkan dibandingkan dengan perencanaan 

dan keefektifan prosedur yang digunakan maka setiap 

apa yang dilakukan siswa di sekolah merupakan 

kegiatan evaluasi.
71

 

6. Tahap Mencipta 

Aspek terakhir dalam ranah kognitif adalah 

mencipta atau mengkreasikan sesuatu. Di MI Ma‟arif 

Setono, siswa mencapai tahap ini dengan melakukan 

pengembangan aspek spiritual, siswa bermusyawarah 

dengan temannya, siswa membuat peraturan, dan 

siswa membuat pengelolaan kelas yang baik seperti 

daftar piket dan susunan pengurus kelas. Pada aspek 

mencipta, siswa di MI Ma‟arif Setono juga sudah 

mengembangkan nilai-nilai religius, nilai 

kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kepemimpinan, 

dan nilai keadilan.Selain untuk dirinya sendiri siswa 

menularkan dan menyampaikan ajaran Pancasila 

kepada temannya melalui pengembangan sikapnya. 

Tahap terakhir adalah mencipta tau membuat 

kreasi. Siswa diharuskan membuat prodik dari hasil 

pembelajaran di sekolah. Jika dihubungkan dengan 

Pancasila kata produk berubah menjadi 

mengembangkan setiap sila Pancasila entah itu di 

rumah ataupun di sekolah. Menciptakan mengarah 
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kepada beberapa tahapan proses kognitif yang 

meletakkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk 

membentuk kesatuan yang koheren dan mengarahkan 

siswa  dengan mengorganisasikan beberapa unsur 

menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari 

sebelumnya untuk menghasilkan suatu produk baru. 

Menciptakan sangat berkaitan erat dengan pengalaman 

belajar siswa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. 

Meskipun menciptakan mengarah pada proses berpikir 

kreatif, namun tidak secara total dapat berpengaruh 

pada kemampuan siswa untuk menciptakan. 

Menciptakan di sini mengarahkan siswa untuk dapat 

melaksanakan dan menghasilkan karya yang dapat 

dibuat oleh semua siswa. Perbedaan menciptakan ini 

dengan dimensi tahapan berpikir kognitif lainnya 

adalah pada dimensi yang lain seperti mengerti, 

menerapkan, dan menganalisis siswa bekerja dengan 

informasi yang sudah dikenal sebelumnya, sedangkan 

pada menciptakan siswa bekerja dan menghasilkan 

sesuatu yang baru.72 

B. Persepsi Siswa Terhadap Pancasila Sebagai Filsafat 

Bangsa Menggunakan Taksonomi Bloom Ranah 

Kognitif di MI Muhammadiyah Beton Ponorogo. 

1. Tahap Mengingat 

Tahap paling dasar bagi perkembangan 

kognitif siswa adalah tahap mengingat. Pada tahap ini 

siswa harus mampu setidaknya membaca. Kemudian 
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jika sudah dibiasakan membaca, siswa menjadi hafal. 

Kemudian setelah menghafal siswa akan menjadi 

ingat dan akan menerapkan dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam hal ini level hafalan siswa terhadap 

Pancasila adalah level paling dasar yang 

memungkinkan seluruh siswa di MI Muhammadiyah 

Beton mengingatnya. Ingatan pada diri siswa muncul 

akibat dari pembiasaan dari sekolah yang selalu 

membiasakan siswa untuk mengucapkan Pancasila 

pada setiap kali upacara bendera. Akibat dari 

pembiasaan itulah ingatan siswa mulai terbentuk. 

Selain pada saat upacara, pembiasaan menghafalkan 

Pancasila juga tertuang dalam pembelajaran 

kewarganegaraan. 

Ingatan dalam diri siswa muncul dan terbentuk 

akibat adanya proses pembiasaan atau mengulang 

sesuatu berkali-kali sehingga lama kelamaan akan 

diserap oleh otak siswa. Intinya ingatan adalah segala 

informasi yang sudah tersimpan dalam otak siswa. 

Ingatan yang lama kelamaan tersimpan dalam otak 

akan menjadi ingatan jangka panjang atau yang biasa 

kita sebut dengan kata-kata hafal di luar kepala. 

Memang sudah selayaknya Pancasila dihafalkan oleh 

semua orang. Karena Pancasila merupakan pedoman 

hidup bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat 

nilai, norma dan etika yang harus di patuhi oleh semua 

orang.  

Kemampuan menyebutkan kembali informasi / 

pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan. Contoh: 



 

 

menyebutkan arti taksonomi.
73

 Proses mengingat 

dimulai dari informasi yang masuk berjalan terus ke 

bagian otak spesifik. Informasi dari mata dan telinga, 

diberikan pada korteks visual dan korteks indra 

pendengar secara berturut-turut.
74

 Ingatan adalah suatu 

sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan 

mengeluarkan kembali informasi yang telah diterima 

seseorang.
75

 Dari ketiga teori tersebut dapat diartikan 

bahwa dalam proses kognitif terdapat tingkatan atau 

tahapan awal yakni ingatan. Ingatan melibatkan indra 

penglihatan dan indra pendengaran yang kemudian 

akan masuk ke otak. Jika proses itu berlangsung terus 

menerus, maka proses tersebut akan diserap oleh otak 

yang kemudian menimbukan bekas ingatan permanen 

dalam otak. 

Dalam tahap ini kemampuan hafalan siswa 

terhadap Pancasila di MI Muhammadiyah Beton tidak 

jauh berbeda dengan MI Ma‟arif Setono lantaran 

kedua sekolah ini juga sama-sama memupuk hafalan 

siswa melalui kegiatan upacara bendera hari senin dan 

juga melalui kegiatan pembelajaran kewarganegaraan. 

Di setiap kelas dari masing-masing sekolah tersebut 

juga terdapat poster burung garuda dan juga sekaligus 

ada naskah Pancasilanya. 

2. Tahap Memahami 
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Siswa dapat dikatakan mampu memahami 

Pancasila dengan baik apabila ia sudah bisa 

menjelaskan beberapa aspek yang terkandung dalam 

Pancasila. Di MI Muhammadiyah Beton untuk 

menumbuhkan rasa pemahaman siswa terhadap 

Pancasila salah satunya melalui pembelajaran 

kewarganegaraan  dan IPS di kelas. Materi yang 

sering diulang-ulang akan menjadikan siswa lebih 

paham akan aspek-aspek kegiatan manusia yang 

berkaitan dengan Pancasila. Selain pada pembelajaran 

kewarganegaraan dan IPS, pemahaman siswa terhadap 

Pancasila juga diperoleh dari pembelajaran agama 

khususnya untuk menumbuhkan rasa spiritualitas 

siswa. 

Setelah tahap pengingatan adalah tahap 

memahami. Tahap ini adalah bentuk tindak lanjut dari 

tahap ingatan atau memori. Siswa dikatakan dapat 

memahami sesuatu apabila ia sudah mengerti maksud 

dari sesuatu tersebut. Selanjutnya setelah ia mampu 

mengartikan tentunya ia juga bisa menjelaskan 

maksud dari arti tersebut ke dalam penjelasan-

penjelasan yang lebih kompleks. Pemahaman bermula 

dari informasi yang siswa terima kemudian diserap 

oleh otak dan dapat diterima dengan akal. Level 

pemahaman pada siswa tidak bisa terpisah dari proses 

pembelajaran di kelas. Siswa yang paham adalah 

siswa yang mampu menerima pesan-pesan yang 

disampaikan oleh guru kemudian isa bisa 

menjelaskannya kembali. Pemahaman terhadap 

Pancasila nampaknya muncul akibat dari 



 

 

pembelajaran kewarganegaraan di kelas yang selalu 

mengajarkan nilai-nilai kehidupan pada siswa. 

Siswa dapat dikatakan memahami bila mereka 

dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan 

pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan, 

ataupun grafis, yang disampaikan melalui pengajaran, 

buku, atau atau komputer. Siswa memahami ketika 

mereka menghubungkan pengetahuan baru dan 

pengalaman lama mereka.
76

 Dengan demikian dapat 

juga ditarik sebuah makna bahwa “Memahami” 

merupakan bentruk konstruksi dari pesan-pesan 

pembelajaran yang dapat menghubungkan antara 

pengalaman baru dan pengalaman lama. 

Dari beberapa hasil penelitian yang diperoleh 

terutama mengenai tahap pemahaman siswa, hasilnya 

adalah pemahaman siswa terhadap Pancasila 

mengenai nilai spiritual, kemanusiaan, persatuan, 

kepemimpinan, dan keadilan di antara MI Ma‟arif 

Setono dan MI Muhammadiyah Beton juga sudah 

sama-sama berjalan meskipun berbeda-beda aktifitas 

pemahamannya. Namun semua itu tidak menjadi 

masalah.Yang terpenting adalah Pancasila sudah 

dipahami oleh siswa melalui bermacam-macam 

aktifitas. 

3. Tahap Mengaplikasikan 

Tahap ketiga dari proses kognitif adalah 

aplikasi atau penerapan. Proses ini juga kelanjutan 
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dari proses pemahaman. Ketika siswa mampu 

memahami serta menjelaskan sesuatu, tentunya siswa 

juga bisa untuk menerapkan dan mengamalkan 

sesuatu itu dalam kehidupan. Di MI Muhammadiyah 

Beton, penerapan Pancasila itu berbentuk seperti 

pembiasaan keagamaan, pelaksanaan nilai-nilai 

kemanusiaan dan keadilan. Dalam kehidupan di 

sekolah siswa sudah mengamalkan setiap sila 

Pancasila. Mungkin siswa secara tidak sadar 

menerapkannya. Karena itu adalah kelanjutan dari 

proses pemahaman dan mengingat. Jadi setelah siswa 

memahami siswa dapat menerapkannya. Tahap 

penerapan yang paling unik di sekolah ini adalah 

penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab 

melalui kedekatan dan sosialisasi siswa bersama 

masyarakat pada saat jam istirahat berlangsung. Sudah 

dijelaskan pada bahasan sebelumnya bahwa di sekolah 

ini seluruh siswa bisa berinteraksi dengan masyarakat 

sekitar sekolah sembari membeli makanan di warung 

warga. Itu menandakan bahwa lingkungan sekolah 

tidak bisa terlepas dari lingkungan masyarakat. 

Termasuk dengan siswanya juga begitu. Hal ini 

diperkuat oleh Gibran yang menyatakan bahwa 

keharmonisan itu digambarkan seperti sebatang 

pohon, yang mana ranting-rantingnya dapat hidup 

karena tumbuh pada pohon yang hidup.  Demikian 

juga relasi manusia, sesungguhnya manusia tidak bisa 

hidup sendiri dengan melepaskan dirinya dari 

masyarakat. Sebab jika ia menarik diri dari 

masyarakat maka dirinya akan kehilangan sebagai 



 

 

individu. Karena manusia selalu hidup berdampingan 

dan selalu bergantung pada manusia lain karena 

mereka saling membutuhkan.
77

 

Dalam aspek ini, siswa sudah biasa 

menerapkan masing-masing sila dari Pancasila. Mulai 

dari masuk sekolah hingga pulang sekolah.Penerapan 

yang dilakukan oleh siswa muncul karena mereka 

terbiasa dengan pembiasaan yang dilakukan oleh 

sekolah. Selain itu rasa mandiri, adil, dan tanggung 

jawab dicetak melalui pembelajaran kewarganegaraan 

dikelas yang didalamnya terkandung beberapa ajaran 

nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasa 

naionalisme dalam diri siswa juga dapat dilihat pada 

saat mereka hafal menyanyikan lagu-lagu kebangsaan 

dan juga mereka bisa menghargai sesama siswa di 

sekolah dengan cara tidak mencari –cari kekurangan 

temannya. Terutama yang paling penting mereka tetap 

menjaga ketertiban dan menjaga pergaulan dengan 

temannya di sekolah. 

Siswa dapat dikatakan menerapkan nilai-nilai 

Pancasila apabila ia sudah memahami Pancasila itu 

sendiri. Pengamalan nilai-nilai Pancasila juga dapat 

membentuk karakter baik pada diri siswa. Pada tahap 

penerapan siswa secara sadar akan melakukannya 

tanpa ada paksaan dari luar. Jika sudah begitu maka 

dalam diri siswa sudah tertanamkan nilai-nilai 

kehidupan berdasarkan Pancasila. Jadi seluruh 
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aktifitas siswa yang berkaitan dengan penerapan nilai-

nilai Pancasila mengalir apa adanya tanpa ada paksaan 

dari luar atau orang lain. 

Mengimplementasikan berlangsung saat siswa 

memilih dan menggunakan sebuah prosedur untuk 

menyelesaikan tugas yang tidak familier. Lantaran 

dituntut untuk memilih, siswa harus memahami jenis 

masalahnya dan alternatif-alternatif prosedur yang 

tersedia. Maka, mengimplementasikan terjadi bersama 

kategori-kategori proses kognitif lain seperti 

memahami dan mencipta.
78

 Menerapkan menunjuk 

pada proses kognitif memanfaatkan atau 

mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan 

percobaan atau menyelesaikan permasalahan. 

Menerapkan berkaitan dengan dimensi pengetahuan 

prosedural (procedural knowledge). Menerapkan 

meliputi kegiatan menjalankan prosedur (executing) 

dan mengimplementasikan (implementing). 

Dalam tahap ketiga ini dilihat dari hasil data 

penelitian di MI Ma‟arif Setono dan MI 

Muhammadyah Beton terdapat perbedaan aktifitas 

siswa yang menonjol yaitu, jika di MI Ma‟arif Setono 

seluruh siswa membeli makanan di sekitar komplek 

sekolah, berbeda halnya dengan di MI 

Muhammadiyah Beton yang justru kebanyakan 

siswanya membeli makanan di warung-warung yang 

letaknya di rumah-rumah warga. Dari hasil 
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wawancara, memang pihak sekolah menyetujui untuk 

hal tersebut supaya siswa dapat berinteraksi dengan 

warha dan menumbuhkan sikap sosial kemasyarakatan 

bersama warga sekitar. Hal itu akan membuat siswa 

belajar banyak hal dari warga dan bisa menerapkan 

nilai etika bersama masyarakat. 

4. Tahap Menganalisis 

Setelah membahas tiga tahapan kognitif, 

berikutnya akan dibahas tahap analisi. Tahap setelah 

penerapan adalah tahap analisis. Tahap analisis 

mempunyai banyak kata kerja antara lain 

membedakan, melatih, mengembangkan, dan 

menyimpulkan. Di MI Muhammadiyah Beton, siswa 

juga udah mencapai tahap ini. Dibuktikan dengan 

pengembangan masing-masing sila. Tahap analisis 

adalah tahap untuk menentukan cara-cara menata 

konsep-konsep atau pelajaran yang diterima oleh 

siswa.Sehingga adanya analisis tidak bisa dipisahkan 

dari adanya pemahaman. 

Pada aspek analisis, siswa di MI 

Muhammadiyah Beton nampaknya sudah 

menunjukkan berjalannya aspek ini terhadap 

Pancasila. Dibuktikan dengan beberapa kegiatan siswa 

yang mengembangkan analisis mereka terhadap 

masing-masing sila Pancasila. Seperti melatih diri 

dalam hal spiritualitas, menyimpulkan hasil 

musyawarah, menyimpulkan makna persatuan dan 

kesatuan, melatih diri menjaga persatuan, ketua kelas 

yang tegas kepada anggotanya, dan membina diri 

sendiri untuk berperilaku adil terhadap sesama. 



 

 

Kemampuan memisahkan konsep kedalam 

beberapa komponen untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih luas atas dampak komponen – komponen 

terhadap konsep tersebut secara utuh.
79

 Menganalisis 

melibatkan proses proses memecah-mecah materi 

menjadi bagian-bagian kecildan menentukan 

bagaimana hubungan antar bagian dan antara setiap 

bagian dan struktur keseluruhannya. Kategori proses 

menganalisis ini meliputi proses-proses kognitif 

membedakan, mengorganisasi, dan mengatribusikan. 

Analisis adalah sebagai perluasan dari memahami atau 

sebagai pembuka untuk mengevaluasi atau mencipta.
80

 

Inti dari maknanya adalah menganalisis merupakan 

memecahkan suatu permasalahan dengan memisahkan 

tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari 

keterkaitan dari tiaptiap bagian tersebut dan mencari 

tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat 

menimbulkan permasalahan. 

Hasil dari analisis siswa terhadap Pancasila 

mulai dari nilai religius hingga nilai keadilan di kedua 

sekolah ini tidaklah berbeda jauh. Level dari analisis 

siswa sudah sama tingkatnya hanya saja seperi 

sebelumnya, aktfitas-aktifitas siswa lah yang 

membedakannya. 

5. Tahap Mengevaluasi 

Tahap kognitif selanjutnya adalah evaluasi. 

Tahap ini merupakan tindak lanjut dari tahap 

                                                             
79

Retno Utari. Taksonomi Bloom. (E-Journal Pusdiklat KNPK) 
80

 Lorin W. Anderson. Pembelajaran, Pengajaran, dan Asasmen. 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 120 



 

 

implementasi. Di MI Muhammadiyah Beton persepsi 

siswa terhadap Pancasila sudah sampai pada level 

menilai sesuatu. Tahap evaluasi memiliki beberapa 

kata kerja yakni antara lain mengkritik, membenarkan, 

menilai, dan menyuruh. Dari tahap ini bisa dilihat 

bagaimana level menilai pada diri siswa muncul mulai 

dari menasehati temannya, membenarkan perilaku 

baik, serta menegur temannya yang berbuat tidak baik.  

Pada aspek evaluasi siswa di MI 

Muhammadiyah Beton nampaknya sudah bisa menilai 

setiap sila Pancasila menggunakan perilaku mereka. 

Secara tidak langsung mereka bertindak sesuai dengan 

aspek penilaian Pancasila. Seperti mampu menasehati 

temannya yang melanggar aturan dan melanggar 

ketertiban, membenarkan sikap tolerensi, serta 

memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Evaluasi 

adalah penilaian terhadap sesuatu. Tahap ini 

mempunyai beberapa kata kerja antara lain 

memeriksa, menilai, dan mengkritik. Siswa sudah bisa 

menilai antara baik atau buruk.Siswa juga bisa 

mengkritik suatu hal yang dianggapnya belum sesuai 

dengan nilai kebenaran. Siswa juga sudah bisa 

menasehati orang yang melakukan kesalahan. 

Evaluasi berkaitan dengan proses kognitif 

memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan standar 

yang sudah ada. Kriteria yang biasanya digunakan 

adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. 

Kriteria atau standar ini dapat pula ditentukan sendiri 

oleh siswa. Standar ini dapat berupa kuantitatif 

maupun kualitatif serta dapat ditentukan sendiri oleh 



 

 

siswa. Perlu diketahui bahwa tidak semua kegiatan 

penilaian merupakan dimensi mengevaluasi, namun 

hampir semua dimensi proses kognitif memerlukan 

penilaian. Perbedaan antara penilaian yang dilakukan 

siswa dengan penilaian yang merupakan evaluasi 

adalah pada standar dan kriteria yang dibuat oleh 

siswa. Jika standar atau kriteria yang dibuat mengarah 

pada keefektifan hasil yang didapatkan dibandingkan 

dengan perencanaan dan keefektifan prosedur yang 

digunakan maka apa yang dilakukan siswa merupakan 

kegiatan evaluasi.
81

 Maknanya adalah Evaluasi 

merupakan kelanjutan dari proses kognitif yang 

memberikan penilaian terhadap kualitas suatu 

masalah. Entah nilai baik ataupun buruk. 

Pada tahap evaluasi kedua sekolah memiliki 

aktifitas-aktifitas siswa terhadap siswa lain atau suatu 

hal yang berbeda-beda. Dikarenakan permasalahan 

siswa satu sekolah dengan sekolah lain juga berbeda. 

Namun evaluasi siswa terhadap nilai-nilai yang 

diterapkan oleh siswa itu sendiri sudah berjalan 

dengan baik sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

ada. 

6. Tahap Mencipta 

Aspek terakhir dalam ranah kognitif adalah 

mencipta atau mengkreasikan sesuatu. Di MI 

Muhammadiyah Beton, siswa mencapai tahap ini 

dengan melakukan pengembangan aspek spiritual, 
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siswa bermusyawarah dengan temannya, siswa 

membuat peraturan, dan siswa membuat pengelolaan 

kelas yang baik seperti daftar piket dan susunan 

pengurus kelas. 

Pada aspek mencipta, siswa di MI 

Muhammadiyah Beton juga sudah mengembangkan 

nilai-nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, 

nilai kepemimpinan, dan nilai keadilan. Selain untuk 

dirinya sendiri siswa menularkan dan menyampaikan 

ajaran Pancasila kepada temannya melalui 

pengembangan sikapnya. 

Menciptakan mengarah pada proses kognitif 

meletakkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk 

membentuk kesatuan yang koheren dan mengarahkan 

siswa untuk menghasilkan suatu produk baru dengan 

mengorganisasikan beberapa unsur menjadi bentuk 

atau pola yang berbeda dari sebelumnya. Menciptakan 

sangat berkaitan erat dengan pengalaman belajar siswa 

pada pertemuan sebelumnya. Meskipun menciptakan 

mengarah pada proses berpikir kreatif, namun tidak 

secara total berpengaruh pada kemampuan siswa 

untuk menciptakan. Menciptakan di sini mengarahkan 

siswa untuk dapat melaksanakan dan menghasilkan 

karya yang dapat dibuat oleh semua siswa. Perbedaan 

menciptakan ini dengan dimensi berpikir kognitif 

lainnya adalah pada dimensi yang lain seperti 

mengerti, menerapkan, dan menganalisis siswa 

bekerja dengan informasi yang sudah dikenal 

sebelumnya, sedangkan pada menciptakan siswa 



 

 

bekerja dan menghasilkan sesuatu yang baru.82 

Maknanya adalah Mencipta atau berkreasi merupakan 

proses akhir dari kognitif. Siswa dikatakan bisa 

menciptakan sesuatu apabila ia dapat menghubungkan 

beberapa unsur menjadi sebuah produk baru. 

Dalam tahap ini peneliti menyebutnya dengan 

tahap puncak. Puncak selalu berada di paling akhir. 

Namun adanya puncak juga didukung oleh hal lain. 

Jika dalam taksonomi Bloom mencipta merupakan 

puncak maka tahap pertama hingga kelima adalah 

tahap penyusun dari tahap mencipta ini. 

C. Temuan Penelitian 

Studi kasus penelitian peneliti sengaja 

menggunakan multisitus. Sasarannya adalah para 

siswa di MI Ma‟arif Setono dan MI Muhammadiyah 

Beton. Memang jika kita lihat meskipun sama-sama 

beragama Islam namun nampaknya NU dan 

Muhammadiyah berbeda ajarannya di kalangan 

masyarakat. Maka dari perbedaan itu peneliti tertarik 

untuk menggali sejauh mana letak perbedaan kedua 

lembaga pendidikan tersebut terutama pada persepsi 

siswa terhadap Pancasila. Namun setelah melakukan 

berberapa kali penelitian persepsi siswa dari kedua 

sekolah sebagian besar sama realisasinya dan sama 

dengan tingkatan kognitifnya. Hanya saja ada sedikit 

yang membedakan yaitu di aktifitas-aktifitas siswa di 

sekolah. 
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Persepsi siswa terhadap Pancasila di MI 

Ma‟arif Setono dari hasil pembahasan penelitian 

nampaknya sudah dilaksanakan semua nilai-nilai yang 

terkandung dalam setiap sila Pancasila. Hal tersebut 

dibuktikan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila 

seperti nilai spiritualitas, nilai kemanusiaan, nilai 

persatuan, nilai kepemimpinan, dan nilai keadilan. 

Kesemua nilai itu sudah direalisasikan oleh siswa 

melalui beberapa kegiatan dan aktifitasnya di sekolah. 

Perwujudan dari nilai spiritualitas yakni pelaksanaan 

sholat dhuha dan pembiasaan membaca Juz  „Amma. 

Nilai kemanusiaan diwujudkan melalui beberapa 

aktifitas yang menyangkut dengan hal pertemanan. 

Nilai persatuan diwujudkan dengan rasa hormat siswa 

terhadap bangsa Indonesia melalui kegiatan upacara 

bendera dan menyanyikan lagu nasionalisme. 

Kemudian untuk nilai kepemimpinan ditunjukkan 

dengan adanya susunan organisasi kelas. Terakhir 

adalah nilai keadilan yang diwujudkan dengan 

pembagian bangku di kelas. Semua itu adalah sedikit 

contoh persepsi siwa terhadap nilai-nilai Pancasila di 

MI Ma‟arif Setono. 

Perkembangan kognitif siswa terhadap nilai-

nilai Pancasila melalui Taksonomi Bloom selurihnya 

sudah benar-benar bisa dicapai oleh siswa-siswa MI 

Ma‟arif Setono. Sudah dibahas dalam bab pembahasan 

bahwa ada enam kata kerja kognitif yang sudah 

berhasil dicapai oleh siswa. Keenam itu jika 

dihubungkan antara lain menjadi siswa sudah bisa 

menghafal Pancasila, siswa sudah bisa memahami 



 

 

Pancasila, siswa sudah bisa menerapkan nilai 

Pancasila, siswa sudah bisa menganalisis nilai 

Pancasila, siswa sudah bisa mengevaluasi aktifitas 

yang menyimpang nilai Pancasila, dan siswa sudah 

bisa mencapai tahap akhir yaitu mencipta dibuktikan 

dengan siswa senantiasa menumbuhkembangkan sikap 

yang sesuai dengan nilai Pancasila. 

Sama dengan di MI Ma‟arif Setono persepsi 

siswa terhadap Pancasila di MI Muhammadiyah Beton 

dari hasil pembahasan penelitian nampaknya sudah 

dilaksanakan semua nilai-nilai yang terkandung dalam 

setiap sila Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan 

pengamalan nilai-nilai Pancasila seperti nilai 

spiritualitas, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai 

kepemimpinan, dan nilai keadilan. Kesemua nilai itu 

sudah direalisasikan oleh siswa melalui beberapa 

kegiatan dan aktifitasnya di sekolah. Perwujudan dari 

nilai spiritualitas yakni pelaksanaan sholat dhuha dan 

pembiasaan membaca Juz  „Amma. Nilai kemanusiaan 

diwujudkan melalui beberapa aktifitas yang 

menyangkut dengan hal pertemanan. Nilai persatuan 

diwujudkan dengan rasa hormat siswa terhadap 

bangsa Indonesia melalui kegiatan upacara bendera 

dan menyanyikan lagu nasionalisme. Kemudian untuk 

nilai kepemimpinan ditunjukkan dengan adanya 

susunan organisasi kelas. Terakhir adalah nilai 

keadilan yang diwujudkan dengan pembagian bangku 

di kelas. Semua itu adalah sedikit contoh persepsi 

siwa terhadap nilai-nilai Pancasila di MI Ma‟arif 

Setono. 



 

 

Perkembangan kognitif siswa terhadap nilai-

nilai Pancasila melalui Taksonomi Bloom seluruhnya 

sudah benar-benar bisa dicapai oleh siswa-siswa MI 

Muhammadiyah Beton. Sudah dibahas dalam bab 

pembahasan bahwa ada enam kata kerja kognitif yang 

sudah berhasil dicapai oleh siswa. Keenam itu jika 

dihubungkan antara lain menjadi siswa sudah bisa 

menghafal Pancasila, siswa sudah bisa memahami 

Pancasila, siswa sudah bisa menerapkan nilai 

Pancasila, siswa sudah bisa menganalisis nilai 

Pancasila, siswa sudah bisa mengevaluasi aktifitas 

yang menyimpang nilai Pancasila, dan siswa sudah 

bisa mencapai tahap akhir yaitu mencipta dibuktikan 

dengan siswa senantiasa menumbuhkembangkan sikap 

yang sesuai dengan nilai Pancasila. 

Dari kesemuanya itu terdapat satu titik 

keunikan dari MI Muhammadiyah Beton yaitu 

mengenai pemahaman dan penerapan nilai 

kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sekolah ini 

nilainya sangat special yaitu siswa mampu menggali 

rasa sosial mereka di kalangan masyarakat sekitar 

pada jam istirahat. Dengan begitu siswa akan 

memahami tata karma yang ada di masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Setelah melakukan rangkaian penelitian di MI 

Ma‟arif Setono dan MI Muhammadiyah Ponorogo 

untuk mengumpulkan data guna menjawab rumusan 

masalah yang telah dibuat, akhirnya peneliti dapat 

menyuguhkan hasil dari penelitian dengan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Persepsi siswa terhadap Pancasila filsafat bangsa di 

MI Ma‟arif Setono bahwasanya siswa sudah 

mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila. 

Rasa spiritualitas siswa dapat terbentuk melalui 

kegiatan pembiasaan. Rasa kemanusiaan dapat 

terbentuk melalui penanaman nilai moral dan etika. 

Rasa persatuan dapat terbentuk melalui kegiatan 

yang memupuk rasa cinta tanah air. Rasa 

kepemimpinan terbentuk ketika siswa mampu 

menjadi contoh ynag baik bagi temanya. Serta rasa 

keadilan terbentuk melalui pembiasaan akhlak 

terpuji.  

2. Persepsi siswa terhadap Pancasila filsafat bangsa di 

MI Muhammadiyah Beton bahwasanya siswa sudah 

mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila. 

Rasa spiritualitas siswa dapat terbentuk melalui 

kegiatan pembiasaan religius. Rasa kemanusiaan 

dapat terbentuk akibat adanya interaksi antara siswa 

dan masyarakat pada saat jam istirahat sebagai 

bentuk bahwa manusia adalah makhluk sosial yang 

membutuhkan manusia lainnya. Rasa persatuan 



 

 

dapat terbentuk melalui kegiatan yang memupuk 

rasa cinta tanah air. Rasa kepemimpinan terbentuk 

ketika siswa mampu menjadi contoh ynag baik bagi 

temanya. Serta rasa keadilan terbentuk melalui 

pembiasaan akhlak terpuji.   

3. Persepsi siswa terhadap Pancasila filsafat bangsa di 

MI Ma‟arif Setono dan MI Muhammadiyah Beton 

dapat diketahui melalui taksonomi Bloom ranah 

kognitif. Hasilnya adalah bahwasannya persepsi 

siswa terhadap Pancasila sudah mencapai tahap 

mencipta. Semua tahapan itu dilalui siswa dengan 

cara melaksakan tahapan demi tahapan yang 

mencerminkan nilai-nilai Pancasila.Seluruh 

pembahasan mengenai penelitian tersebut telah 

peneliti sajikan ke dalam berbagai pembahasan 

dengan bentuk naskah skripsi. Serta menghasilkan 

garis besar bahwa implementasi nilai kemanusiaan di 

MI Muhammadiyah Beton lebih unggul karena 

menanamkan rasa kedekatan antara sekolah, siswa, 

dan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Saran 

Sejatinya kita adalah manusia. Sejatinya pula 

manusia tidak terlepan dari yang namanya dosa dan 

kesalahan. Karya yang peneliti buat adalah hasil dari usaha 

peneliti mulai dari pengajuan judul, pengajuan, proposal, 

seminar proposal, pembuatan full paper, serta ujian skripsi. 

Mungkin jika para pembaca menemukan adanya hal-hal 

yang kurang tepat dan kurang benar, peneliti meminta maaf 

yang sebesar-besarnya dan peneliti berharap kepada 

pembaca agar mencari sumber atau referensi lain yang 

berkaitan dengan judul ini. 
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