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ABSTRAK

Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep,
pengertian dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harafiah
ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang
dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga
cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, paham.
Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang
menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh
seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup. Nilai-nilai itulah
yang pada saat ini dijadikan pandangan hidup oleh bangsa Indonesia yang
kesemua nilai-nilai tersebut terkandung dalan sila-sila pancasila.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena
atas karunia dan penyertaan-Nya, makalah yang berjudul “NILAI-NILAI DASAR
PANCASILA” ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
Sebagai bangsa Indonesia, kita tentu mengetahui dasar negara kita.Dan di
dalam Pancasila ini terkandung banyak nilai di mana dari keseluruhan nilai
tersebut terkandung di dalam lima garis besar dalam kehidupan berbangsa negara.
Perjuangan dalam memperebutkan kemerdekaan tak jua lepas dari nilai Pancasila.
Sejak zaman penjajahan hingga sekarang, kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai
Pancasila tersebut.
Indonesia hidup di dalam berbagai macam keberagaman, baik itu suku,
bangsa, budaya dan agama. Dari ke semuanya itu, Indonesia berdiri dalam suatu
keutuhan. Menjadi kesatuan dan bersatu di dalam persatuan yang kokoh di bawah
naungan Pancasila dan semboyannya, Bhinneka Tunggal Ika.
Tidak jauh dari hal tersebut, Pancasila membuat Indonesia tetap teguh dan
bersatu di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan menjadikan Pancasila sebagai
landasan yang menyatukan seluruh rakyat indonesia.
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B. RUMUSAN MASALAH
Adapun permasalah yang ditanyakan dalam makalah ini antara lain:
1. Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
2. Bagainama pengertian Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Indonesia?
3. Apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN MAKALAH
1. Tujuan Penulisan Makalah
-

Untuk mengetahui Pengertian Pancasila.

-

Untuk mengetahui keterkaitan Pancasila dengan Bangsa indonesia.

-

Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

2. Manfaat Penulisan Makalah
-

Makalah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai
Pancaila.

-

Memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila.

-

Meningkatkan Nasionalisme.

-

Meningkatkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia.
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BAB II
PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN PANCASILA
Pancasila artinya lima dasar atau lima asas yaitu nama dari dasar negara
kita, Negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman
Majapahit pada abad XIV yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan
Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular, dalam buku Sutasoma ini, selain
mempunyai arti “Berbatu sendi yang lima” (dari bahasa Sangsekerta) Pancasila
juga mempunyai arti “Pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama),
yaitu sebagai berikut:
1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong
5. Tidak boleh mabuk minuman keras / obat-obatan terlarang

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada
tanggal 18 Agustus 1945. sebagai dasar negara maka nilai-nilai kehidupan
bernegara dan pemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila,
namun berdasrkan kenyataan, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut telah
dipraktikan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kita teruskan sampai
sekarang.
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Rumusan Pancasila yang dijadikan dasar negara Indonesia seperti
tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan / perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat
Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dijadikan Dasar
Negara Indonesia.
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B. PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA
Dalam pengertian ini, Pancasila disebut juga way of life, weltanschaung,
wereldbeschouwing,

wereld en levens

beschouwing,

pandangan dunia,

pandangan hidup, pegangan hidup dan petunjuk hidup. Dalam hal ini Pancasila
digunakan sebagai petunjuk arah semua semua kegiatan atau aktivitas hidup dan
kehidupan dalam segala bidang. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan
tindakn pembuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan
pencatatan dari semua sila Pancasila. Hal ini karena Pancasila Weltanschauung
merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain,
keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis.
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C. MAKNA SILA-SILA PANCASILA
1. Arti dan Makna Sila Ketuhanan yang Maha Esa
-

Mengandung arti pengakuan adanya kuasa prima (sebab pertama)
yaitu Tuhan yang Maha Esa

-

Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan
beribadah menurut agamanya.

-

Tidak memaksa warga negara untuk beragama.

-

Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama.

-

Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan
dalam beribadah menurut agamanya masing-masing.

-

Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman
warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama.

2. Arti dan Makna Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
-

Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk
Tuhan

-

Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.

-

Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah.
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3. Arti dan Makna Sila Persatuan Indonesia
-

Nasionalisme.

-

Cinta bangsa dan tanah air.

-

Menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia.

-

Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan
perbedaan warna kulit.

-

Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.

4. Arti dan Makna Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
-

Hakikat sila ini adalah demokrasi.

-

Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara
bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama.

-

Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama.

5. Arti dan Makna Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
-

Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan
meningkat.

-

Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi
kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.

-

Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat
bekerja sesuai dengan bidangnya.
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D. SIKAP POSITIF TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA
Nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia.
Oleh karena itu , mengamalkan Pancasila merupakan suatu keharusan bagi bangsa
Indonesia.
Sikap positif dalam mengamalkan nilai-nilai pancasila diantaranya :
-

Menghormati anggota keluarga

-

Menghormati orang yang lebih tua

-

Membiasakan hidup hemat

-

Tidak membeda-bedakan teman

-

Membiasakan musyawarah untuk mufakat

-

Menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing

-

Membantu orang lain yang kesusahan sesuai dengan kemampuan sendiri
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PENUTUP

A. KESIMPULAN
Sadar bahwa Pancasila adalah pandangan hidup Bangsa dan Dasar Negara
Republik Indonesia serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaaan
masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan
pengamalan

Pancasila

sebagai

perjuangan

utama

dalam

kehidupan

kemasyarakatan dan kenegaraan. Oleh karena itu pengamalannya harus dimulai
dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara
meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga
kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.
Dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa dan Dasar Negara
Republik Indonesia akan mempunyai arti nyata bagi manusia Indonesia dalam
hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Untuk itu perlu
usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus serta terpadu demi terlaksananya
penghayatan dan pengamalan Pancasila.

B. SARAN
Untuk pengumpulan tugas makalah dalam bentuk soft copy sebaiknya di
buat kelompok sebagai upaya dalam penghematan.
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DAFTAR PUSTAKA

http://khazanna032.wordpress.com/
http://mlebu.blogdetik.com/
http://makalahkumakalahmu.wordpress.com/
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