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KATA PENGANTAR 

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa jabatan guru sebagai 
pendidik merupakan jabatan profesional. Dengan demikian profesionalisme 
guru dituntut terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat 

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Bab VI pasal 28 ayat 1, menyatakan bahwa pendidik harus 
memenuhi kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi sebagai agen 
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran, guru 
dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 
profesional. Keempat kompetensi tersebut harus dikembangkan secara utuh,  
sehingga terintegrasi dalam kinerja guru.  

Untuk meningkatkan kualitas guru, mulai tahun 2012 Badan PSDMPK 
dan PMP memberlakukan kebiijakan baru yaitu (1) semua guru yang akan 
mengikuti Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) diwajibkan mengikuti Uji 
Kompetensi Awal (UKA), (2) Hasil UKA sebagai gambaran kondisi 
kompetensi guru digunakan sebagai dasar pelaksanaan PLPG. Guru yang 
dinyatakan belum memenuhi standar minimal UKA diwajibkan untuk 
mengikuti pendidikan dan latihan yang di selengarakan oleh Pusat 
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK) atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). 

Dalam rangka penyelenggaran diklat guru SD Pasca-UKA agar 
memenuhi kompetensi yang diharapkan maka dipandang perlu adanya  
bahan ajar atau modul. Bahan ajar atau modul yang dipersiapkan didasarkan 
atas hasil analisi kebutuhan para peserta uji kompetensi awal yang belum 
memenuhi standar minimal UK. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu 
menyiapkan bahan ajar ini. 
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Kepala Badan PSDMPK dan PMP  
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MODUL 2 

 

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA INDONESIA 

 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi dalam modul ini, secara umum peserta 

pelatihan akan dapat mengerti dan menghayati Pancasila sebagai ideologi 

bangsa dan negara. Sedangkan secara khusus peserta diklat akan dapat: 

1. Menceritakan kronologi sejarah perumusan Pancasila Dasar Filsafat 

Negara 

2. Menjelaskan pengertian dan nakna ideologi bagi bangsa dan negara 

3. Menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai ideologi bagi bangsa dan 

negara 

 

B. Petunjuk Mempelajari Modul 

Agar dapat mengerti dan menhayati materi modul ini sesuai tujuan 

pembelaran di atas, peserta pelatihan perlu melakukan kegiatan, sebagai 

berikut:  

1. Kajilah  uraian materi modul  2 ini dengan cermat dan sesuaikan setiap 

bagian dalam modul dengan deskripsi (SK dan KD) yang terdapat dalam 

kurikulum silabus PKn SD. 

2. Tandailah hal-hal dalam modul ini yang menurut Saudara sulit untuk 

dipahami. 

3. Tanyakan atau diskusikan dengan instruktur atau teman sejawat atau 

carilah penjelasan dari berbagai sumber untuk dapat mempermudah 

pemahaman  terhadap hal-hal tersebut. 

4. Apabila Saudara telah memahami uraian materi dalam modul ini berkaitan 

dengan SK dan KD tentang Pancasila sebagai dasar negara, maka: 
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a. Susunlah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berbasis PAIKEM 

dengan dengan menggunakan format RPP sesuai Permendiknas No. 41 

tahun 2007. 

b. Ciptakan/laksanakan  pembelajaran berbasis Paikem dengan 

berpedoman RPP yanag telah Saudasa buat.  

 

C. Media Pembelajaran/Alat 

Untuk materi dalam modul ini kepada peserta pelatihan digunakan media/ 

alat, sebagai berikut: 

1. Chart 

2. Power Point 

3. Gambar-gambar para tokoh/penggagas /yang mengusulkan Pancasila 

sebagai Dasar negara. 

4. Video dokumenter Sidang BPU PKI I 

 

D. Uraian Materi 

1. Kronologis Sejarah Perumusan Pancasila Dasar Fil safat Negara 

a. Masa Penjajahan Jepang 

Perang Dunia II antara kelompok Sekutu melawan kelompok Amerika 

Serikat (Sentral) semakin berkecamuk. Pada tanggal 1 Maret 1945 tentara 

Jepang (Dai Nippon Teikoku) mendarat di Pulau Jawa dan memaksa 

Gubernur Jenderal Belanda, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer 

menyerah tanpa syarat kepada Panglima Bala Tentara Jepang, Jenderal 

Imamura di Kalijati (Subang-Jawa Barat) pada 9 Maret 1945. Dengan 

demikian berakhirlah penjajahan Hindia Belanda di Nusantara, dan 

mulailah penjajahan Jepang di tanah air kita tercinta. Sementara itu Perang 

Dunia masih terus berkecamuk. 

Pada tahun 1943 tentara Jepang mulai terdesak di semua medan 

pertempuran. Dalam keadaan yang demikian, Pemerintah Jepang 

memberikan janji kepada bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia akan 

diberikan kemerdekaan di kelak kemudian hari dalam lingkungan 
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kemakmuran bersama Asia Timur Raya, apabila perang dunia II berakhir 

dengan kemenangan pada pihak Jepang. Janji tersebut  diucapkan oleh 

Perdana menteri Jepang Jenderal Kaiso pada 7 September 1944 di 

depan sidang Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Jepang (Toikuhu Gikai). 

Janji tersebut tertunya bermaksud agar Bangsa Indonesia simpati kepada 

Jepang dalam menghadapi tentara Sekutu. 

Pada 1 Maret 1945, bertepatan dengan tiga tahun dimulainya 

”Pembangunan Jawa Baru” (pendaratan Tentara Jepang di Jawa)  

Pemerintah Jepang mengumumkan bahwa akan segera dibentuk Dokuritsu 

Zyumbi Tyoosakai  atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia. 

Pada 29 April 1945, oleh Seikoo Sikikan dibentuklah Dokuritsu Zyumbi 

Tyoosakai  atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia, yang beranggotakan 63 orang, yang terdiri dari Ketua /Kaicoo( 

Dr. KRT, Radjiman Wedyodiningrat, Ketua Muda /Fuku Kaicoo Ichbangase 

(orang Jepang), dan seorang ketua muda dari bangsa Indonesia RP 

Soeroso (Effendi, 1995: 9). BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 

(bertepatan kelahiran Kaisar Jepang Tenno Haika) oleh Letnan Jenderal 

Kumakici, Panglima Tentara Keenam Belas Jepang di Jawa. Tugas pokok 

BPUPKI adalah menyelenggarakan pemeriksaan dasar tentang hal-hal 

penting, rancangan-rancangan dan penyelidikan yang berhubungan 

dengan usaha mendirikan negara Indonesia yang baru (Pasha, 2003:8).  

b. Sidang BPUPKI I (29 Mei – 1 Juni 1945) 

Sehari setelah dilantik, Badan penyelidik Usaha Persiapan 

kemerdekaan Indonesia / Dokuritsu Zyunbi Tyosakai segera mengadakan 

sidang, yang dikenal dengan Sidang BPPKI pertama. Sidang dilaksanakan 

dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang ini secara 

berturut-turut tampil beberapa tokoh, yang menyampaikan usulan yang 

berupa gagasan dasar Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh tersebut adalah: 

1) Muhammad Yamin 

 Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945 

menyampaikan usul dasar Indonesia merdeka adalah : 

I.  Peri Kebangsaan 
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II.  Peri Kemanusiaan 

III. Peri Ketuhanan 

IV.  Peri Kerakyatan (A.Permusyawaratan, B. Perwakilan, C. 

Kebijaksanaan) 

V. Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial) ( Kaelan, 2002: 38). 

 

2) Tokoh-tokoh Islam 

Sidang hari kedua, 30 Mei 1945 tampil tokoh-tokoh Islam, yaitu 

K.H. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo dan K.H.A. Kahar 

Muzakir. Mereka mengusulkan agar dasar negara yang disepakati 

nanti adalah dasar Islam, mengingat bahwa sebagian terbesar rakyat 

Indonesia beragama Islam. Tetapi Bung Hatta yang berpidato pada 

hari itu juga tidak menyetujui dasar Islam ini. Bung Hatta 

mengusulkan agar dibentuk Negara Persatuan Nasional, yang 

memisahkan urusan negara dengan urusan agama (Effendi, 1995: 

14). 

 

3) Soepomo 

 Giliran kedua yang mendapat kesempatan untuk berpidato adalah 

Soepomo, pada tanggal 30 Mei 1945. Menurut Effendi (1995:14) 

dalam pidatonya Supomo menguraikan panjang lebar tentang teori 

kenegaraan secara yuridis, politis dan sosiologis, serta syarat-syarat 

berdirinya negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan dan 

hubungan antara negara dan agama.  

 Supomo setuju dengan pendapat Bung Hatta agar urusan agama 

dipisahkan dengan urusan negara. Ia juga tidak menyetujui dasar 

Islam, karena menurutnya tidak sesuai dengan cita-cita negara 

persatuan yang telah diidam-idamkan. Supomo juga mengusulkan, 

negara yang akan dibentuk merupakan negara yang akan menjadi 

anggota dari lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. 

Sedangkan di lingkungan ini, menurut Supomo anggota-anggota 

yang lain seperti Negeri Nippon, Tiongkok, Manchukuo, Filipina, Thai, 

Birma bukan negara Islam. Supomo mengusulkan dasar negara yang 
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mirip dengan usulan Yamin. Ia mengusulkan dasar negara, sebagai 

berikut: 

I. Persatuan (persatuan hidup) 

II. Kekeluargaan 

III. Keseimbangan lahir batin 

IV. Musyawarah 

V. Semangat Gotong royong (Keadilan sosial) (Effendi, 1995:14) 

 

4) Soekarno 

 Pada tanggal 1 Juni 1945, giliran Soekarno berpidato di depan 

sidang BPUPKI. Pada awal pidatonya, ia mengemukan, “ Setelah tiga 

hari berturu-turut anggota-anggota  Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai 

mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya 

mendapatkan kehormatan untuk mengemukakan pula pendapat 

saya. Saya akan menepati permintaan Tuan Ketua yang Mulia. 

Apakah permintaan Tuan Ketua yang Mulia? Tuan Ketua yang Mulia 

minta kepada sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai untuk 

mengemukakan dasar Indonesia merdeka Dasar inillah nanti akan 

saya kemukakan di dalam pidato saya ini” (Ana,I.D.,Singgih 

Hawibowo, dan Agus Wahyudi (ed), 2006: 92).  

Dalam pidato tersebut Soekarno mengusulkan dasar negara yang 

terdiri atas lima prinsip. Lima prinsip tersebut oleh teman beliau yang 

ahli bahasa (tidak disebutkan namanya) di beri nama Pancasila. Lima 

prinsip yang diajukan oleh Soekarno adalah : 

I. Nasionalisme ( Kebangsaan Indonesia) 

II. Internasionalisme (Peri Kemanusiaan) 

III. Mufakat (Demokrasi) 

IV. Kesejahteraan Sosial  

V. Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Berkebudayaan) 

Soekarno juga mengusulkan, tiga asas dasar Indonesia merdeka 

yang diberi nama Tri Sila, yang merupakan perasan dari Pancasila 

yang terdiri dari tiga sila, yaitu: 

I.  Socio- Nasionalisme 



6 

 

II. Socio-democratie 

III. Ketuhanan 

Dalam pidatonya Bung Karno juga mengatakan,” Jikalau saya 

peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka 

dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan 

Gotong-royong” atau Ekasila. 

Selesai sidang, BPUPKI membentuk Panitia Kecil atau Panitia Sembilan  

untuk merumuskan kembali secara bersama-sama hasil sidang BPUPKI I 

berdasarkan sumbangan-sumbangan pemikiran para pembicara. Sembilan 

tokoh yang dibentuk oleh BPUPKI yang merupakan Panitia Sembilan, 

menurut Pasha, (2003: 21-22) secara representatif telah mewakili golongan 

kebangsaan dan golongan Islam. Empat tokoh yang mewakili golongan 

kebangsaan adalah Bung Hatta, Mohammad Yamin, Ahmad Soebardjo dan 

A.A. Maramis. Empat tokoh dari golongan Islam adalah H. Agus Salim, 

Abikusno Tjokrosujoso (yang keduanya merupakan tokoh politisi Muslim), 

K.H. Abdul Kahar Muzakir (tokoh Muhammadiyah), dan K.H. Wachid 

Hasjim (tokoh N.U.). Kedelapan tokoh tersebut diketuai oleh Bung Karno. 

Pada tangga 22 Juni 1945 setelah bekerja keras, Panitia Sembilan 

berhasil merumuskan sebuah naskah yang oleh Mohammad Yamin diberi 

nama ”Piagam Jakarta” atau ”Jakarta Charter” yang di dalamnya terdapat 

rumusan Pancasila, yaitu : 

I. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya. 

II. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

III. Persatuan Indonesia 

IV. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan 

V. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

Soepomo menyatakan bahwa Piagam Jakarta benar-benar merupakan 

“Perjanjian moral yang sangat luhur”. Sedangkan menurut Soekiman 

Wirjosandjojo menyebutnya sebagai “Gentlement Agreement” (Pasha, 2003  

23). 
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Notonagoro (1983: 168) mengomentari Piagam Jakarta sebagai berikut,” 

Pancasila yang disusun pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 Anggauta 

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

sebagai ’suatu perjanjian moral yang sangat luhur ”. Pancasila dalam 

hari kedua ini disetujui oleh Panitia Kecil Badan Penyelidik Usaha-usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam rapat besar Badan tersebut pada 

tanggal 10 Juli 1945. Dalam pidatonya, Ketua Panitia Kecil itu, ialah P.Y.M. 

Presiden Negara kita sekarang menyatakan bahwa” Sebenarnya adalah 

kesukaran antara golongan yang dinamakan Islam dan golongan yang 

dinamakan kebangsaan, mula-mula ada kesukaran mencari kecocokan 

paham antara kedua golongan ini, terutama yang mengenai soal agama 

dan negara, ...” 

c. Sidang BPUPKI II ( 10 – 17 Juli 1945) 

Menurut Kaelan (2002: 40) pada hari pertama sebelum sidang BPUPKI 

dimulai, oleh ketua diumumkan adanya penambahan 6 anggota baru 

BPUPKI, yaitu : (1) Abdul Fatah, (2) Hasan, (3) Asikin Natanagara, (4) 

Soerjo Hamidjojo, (5) Besar, dan (6) Abdul Gaffar. Dengan penambahan 

enam anggota baru tersebut, maka anggota BPUPKI seluruhnya berjumlah 

69 orang. 

Bung Karno sebagai Ketua Panitia Kecil, pada hari pertama Sidang 

BPUPKI  10 Juli 1945, melaporkan berbagai usul. Usul tersebut telah 

dirumuskan dalam Rancangan Preambul Hukum Dasar (Piagam Jakarta) 

dan ditandatangani oleh sembilan orang anggota Panitia Kecil. 

Sampai dengan hari kedua (11 Juli 1945) Ketua Sidang BPUPKI masih 

memberikan kesempatan para anggota untuk memberikan masukan dan 

usul-usul yang berhubungan dengan hukum dan UUD. Pada saat itu 

terdapat 35 orang yang berbicara, menyampaikan usul dan masukan. Pada 

pukul 16.40 Ketua Sidang membentuk tiga buah Panitia Khusus, yaitu : 

1) Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Bung Karno, 

beranggotakan 19 orang. 

2) Panitia Pembelaan Tanah Air, beranggotakan 23 orang, diketuai oleh 

Abikusno Tjokro Sujoso. 
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3) Panitia Soal Keuangan dan Ekonomi, beranggotakan 23 orang, 

diketuai oleh Bung Hatta. 

Petang hari itu juga Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 

mengadakan sidang. Setelah membahas beberapa masalah yang akan 

dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar, rapat mengambil dua 

keputusan penting, yaitu: 

1) Menyetujui Rancangan Preambul yang sudah ditandatangani pada 

22 Juni 1945, yaitu Piagam Jakarta. 

2) Membentuk Panitia Kecil Perancang UUD, yang berkewajiban 

merumuskan rancangan isi batang tubuh UUD. Panitia Kecil ini 

diketuai oleh Mr. Soepomo, yang beranggotakan tujuh orang, yaitu : 

(1) A.A. Maramis; (2) KRT Wongsonegoro; (3) H. Agus Salim; (4) R. 

Pandji Singgih; (5) dr. Sukiman; dan (6) Ahmad Soebardjo. 

Berdasarkan dua keputusan tersebut, berarti Panitia Perancang 

Undang-Undang Dasar  telah menyetujui Piagam Jakarta sebagai 

Pembukaan UUD yang akan dipergunakan nanti (Effendi, 1995: 21). 

Pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI  bersidang lagi. Pada sidang ini 

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya, 

berupa rancangan Undang-Undang Dasar, yang terdiri dari tiga bahan, 

yaitu: 

1) Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka atau Declaration of 

Independence. 

2) Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang isinya hampir 

sama dengan alinea keempat Piagam Jakarta yang memuat dasar 

negara, sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta 

3) Rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar, yang terdiri dari 

42 pasal. 

Pada sidang tanggal 15 dan 16 Juli 1945, membahas tentang 

Rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar, yang disususun oleh 

Panitia Kecil. Setelah adanya beberapa perubahan, pada tanggal 16 

Juli 1945 sidang BPUPKI dapat menerima Ranangan Batang Tubuh 

Undang-Undang Dasar. 
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Dalam sidangnya pada tanggal 17 Juli 1945, BPUPKI dapat 

menerima hasil kerja Panitia Pembelaan Tanah Air dan juga menerima 

hasil kerja Panitia soal Keuangan dan Ekonomi.   

d. Sidang PPKI 18 Agustus 1945 

Sebelum sidang, anggota PPKI atas kehendak dan tanggung jawab 

Ketua (Bung Karno) ditambah enam orang anggota, yaitu (1) Wiranata 

Kusmah; (2) Ki Hadjar Dewantara; (3) Kasman Singodimedjo; (4) Sajuti 

Melik; (5) Iwa Kusuma Soemantri; (6) Ahmad Soebardjo. 

Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI akan mengadakan sidang yang 

rencananya dimulai pada pukul 09.30. Tetapi Bung Hatta meminta 

kepada Bung Karno sebagai Ketua PPKI agar sidang diundur. 

Alasannya, Bung Hatta akan mengadakan pendekatan (lobby) dengan 

kelompok Islam, karena sore hari tanggal 17 Agustus 1945, Bung Hatta 

telah kedatangan opsir Jepang yang mengaku utusan dari Kaigun 

(Angkatan Laut Jepang) yang menguasai daerah Indonesia Timur. 

Kedatangan opsir tersebut didampingi oleh Sigetada Nisyijima 

(pembantu Laksamana Maeda), yang memberitahukan bahwa wakil-

wakil Protestan dan Katholik di daerah yang dikuasai Angkatan Laut 

Jepang sangat keberatan terhadap bagian kalimat yang ada dalam 

Piagam Jakarta, yakni sila pertama yang berbunyi ”Ketuhanan dengan 

kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. 

Apabila kalimat yang mereka anggap memberatkan tersebut tidak 

dirubah, maka mereka akan berdiri di luar Negara Republik Indonesia,  

(Effendi, 1995: 31). Selanjutnya, Bung Hatta sebelum sidang dimulai 

mengajak beberapa tokoh umat Islam yang duduk dalam anggota PPKI, 

yaitu Ki Bagoes Hadikoesoemo, K.H.A. Wahid Hasjim, Mr, Kasman 

Singodimedjo dan Mr. Teuku Moh. Hasan untuk mengadakan rapat 

pendahuluan (lobbying). Bung Hatta meminta kepada Ki Bagoes 

Hadikoesoemo agar berkenan merelakan ”tujuh kata” (dengan 

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) di 

belakang Ketuhanan dihapus dan diganti dengan ”Yang Maha Esa”.  

Dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari 15 menit mereka 

memperoleh kesepakatan, demi menjaga persatuan dan kesatuan serta 
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keutuhan bangsa dan negara, dilakukan perubahan dari ”Ketuhanan 

dengan kewajiban menjalankan syareat Islam bagi pem eluk-

pemeluknya ” menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa ”. Setelah adanya 

kesepakatan dengan tokoh-tokoh Islam, Bung Hatta segera melapor 

kepada ketua BPUPKI  masalah hasil kesepakatan tersebut. 

Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 berjalan secara lancar 

dan menghasilkan beberapa keputusan, yaitu: 

1) Memilih Presiden dan Wakil Presiden. Secara aklamasi sidang 

menunjuk Bung Karno sebagai Presiden, dan Bung Hatta sebagai 

Wakil Presiden. 

2) Mengesahkan Undang-undang Dasar 1945 dengan beberapa revisi: 

a) Piagam Jakarta dijadikan Pembukaan UUD 1945 setelah diadakan 

perubahan, yaitu rumusan sila pertama, ”Ketuhanan dengan 

kewajiban menjalankan syareat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” 

diubah menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa” 

b) Rancangan Hukum Dasar, yang merupakan hasil perumusan 

Panitia Perancang Hukum Dasar (Ketua Soepomo) disahkan 

menjadi UUD 1945 dengan beberapa perubahan, yaitu pasal 6 

ayat (1) dan pasal 29 ayat (1), secara lengkap dapat dilihat pada 

kronologis sejarah perumusan pasal-pasal UUD 1945. 

 

2. Pengertian dan Makna Ideologi bagi Bangsa dan Ne gara 

a. Pengertian Ideologi 

Ideologi berasal dari kata ’idea’ dan dari bahasa Yunani ’eidos’, yang 

berarti ’gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita’ dan logos yang 

berarti ilmu. Secara harafiah, ideologi dapat diartikan ilmu pengetahuan 

tentang ide-ide (the science of ideas) atau ajaran tentang pengertian-

pengertian dasar (Ma’mur, 2005: 1-2).  

Pengertian lain secara harfiah, ideologi berarti ”a system of idea” 

suatu rangkaian ide yang terpadu menjadi satu. Dalam penggunaannya, 

istilah ini dipakai secara khas dalam bidang politik untuk menunjukkan 

”seperangkat nilai yang terpadu, berkenaan dengan hidup 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”( Moerdiono, 1991:373-374).  
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Ideologi juga dapat diartikan suatu gagasan yang berdasarkan ide 

tertentu (Darmodiharjo, 1984: 47-48). Apabila ada suatu gagasan yang 

menjadi pedoman bagi suatu tindakan tertentu, maka disebut ideologi. 

Pada umumnya ideologi erat kaitannya dengan politik, sehingga sering 

kita dengar adanya ideologi politik. Erat hubungannya dengan politik ini 

adalah ideologi nasional, ideologi bangsa. 

Menurut Wibisono (dalam Pasha, 2003: 138) bahwa unsur ideologi 

ada tiga, yaitu (a) keyakinan, dalam arti bahwa setiap ideologi selalu 

menunjuk adanya gagasan-gagasan vital yang sudah diyakini 

kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arah strategik bagi tercapainya 

tujuan yang telah ditentukan; (b) mitos, dalam arti bahwa setiap kosep 

ideologi selalu memitoskan suatu ajaran yang secara optimik dan 

determistik pasti akan menjamin tercapanya tujuan melalui cara-cara 

yang telah ditentukan pula; (c) loyalitas, dalam arti bahwa setiap ideologi 

selalu menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas dari para 

subjek pendukungnya. 

Secara umum ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran 

yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem 

yang teratur. Dalam ideologi terkandung tiga unsur, yaitu (1) adanya 

suatu penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan; (2) memuat 

seperangkat  nilai-nilai atau preskripsi moral; dan (3) memuat suatu 

orientasi suatu tindakan, ideologi merupakan sustu pedoman kegiatan 

untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat di dalamnya (Sastrapratedja, 

1991:142) 

b. Makna Ideologi bagi Bangsa dan Negara 

Makna  ideologi Pancasila adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-

cita, keyakinan dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu 

diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ( 

Poespowardojo, 1991 :46). 

Pancasila dinyatakan sebagai ideologi negara Republik Indonesia 

dengan tujuan bahwa segala sesuatu dalam bidang pemerintahan ataupun 

semua yang berhubungan dengan hidup kenegaraan harus dilandasi 
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dalam titik tolaknya, dibatasi dalam gerak pelaksanaannya, dan diarahkan 

dalam mencapai tujuannya dengan Pancasila (Bakry (1985: 42).  

Menurut Poespowardojo(1991 :48) ideologi mempunyai beberapa 

fungsi, yakni memberikan : 

1) Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat 

merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan 

kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. 

2) Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memeberikan 

makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. 

3) Norma-norma yang menjadi pedoman dan pandangan hidup 

seseorang untk melangkah dan bertindak. 

4) Bekal dan jalan bagi seseorang  untuk menemukan identitasnya 

5) Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang 

untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. 

6) Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, 

menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan 

orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. 

 

3. Kedudukan Pancasila sebagai Sumber Hukum Dasar N egara 

Indonesia  

Menurut Notonagoro (dalam Soegito, dkk., 1995: 8) bahwa berkat 

tercantumnya dalam Pembukaan UUD NRI Th 1945, Pancasila sebagai 

dasar falsafah negara, mengandung konsekuensi secara formil dan 

materiil. Secara formil bahwa Pancasila sebagai norma hukum dasar 

positif, objektif, dan subjektif adalah mutlak tidak dapat diubah dengan jalan 

hukum. Secara materiil bahwa Pancasila juga mutlak tak dapat diubah, 

disebabkan dalam kehidupan kemasyarakatan. Kebudayaan, termasauk 

kefilsafatan, kesusilaan, keagamaan merupakan sumber hukum positif 

yang unsur-unsur intinya telah ada dan hidup sepanjang masa, di samping 

sifat kenegaraannya juga mempunyai sifat kebudayaan (culture) dan sifat 

keagamaan (religius). 

Peran Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Negara Republik 

Indonesia menurut Pasha (2002: 110) adalah inhern, terkait erat dan 



13 

 

menjadi satu kesatuan dengan peran Pancasila selaku dasar falsafah 

Negara. Pancasilla selaku dasar Negara, yang dari padanya seluruh 

perundang-undangan diletakkan pada dirinya, dan dari falsafah Pancasila 

itu juga seluruh sumber hukum yang paling utama segala perundang-

undangan Negara, digali, diangkat dan dirumuskan.  

Ruslan Saleh (dalam Pasha, 2002:111) menjelaskan bahwa terdapat 

tiga fungsi Pancasila terhadap Perundang-undangan Indonesia, yaitu: 

a. Sebagai dasar dan pangkal tolak perundang-undangan Indonesia 

b. Sebagai papan uji bagi perundang-undangan Indonesia 

c. Sebagai sumber bahan hukum dari perundang-undangan Indonesia itu 

sendiri. 

Dalam tertib hukum di Indonesia, menurut Effendy (1995: 41) terdapat 

susunan hierarchi dari peraturan perundangan/hokum yang berlaku, di mana 

UUD merupakan sumber hokum yang sangat penting, mengatasi dan 

membatasi aturan-aturan hokum lainnya, baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis. Tetapi UUD ini bukanlah merupakan hukum dasar yang tertinggi, 

karena di atasnya masih ada pokok kaidah Negara yng fundamental yaitu 

Pembukaan UUD 1945, yang di dalamnya terdapat Pancasila  sebagai 

sumber dari segala sumber hukum (dalam pengertian formal dan materiil). 

Pada tahun 1966 pernah ditegaskan bahwa Pancasila sebagai sumber 

dari segala sumber hukum, yaitu pada Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, 

tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan 

Perundang-undangan Republik Indonesia, antara lain disebutkan: 

”Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, 

kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana 

kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia, ialah cita-cita mengenai 

kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan 

sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, 

bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai pengejawantahan 

daripada budi nurani manusia. 

Pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral 

luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia pada 

tanggal 18 Agustus telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan 



14 

 

Kemerdekaan atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara republik 

Indonesia, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 

beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan 

mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Evalusi Modul 2 

Berilah tanda silang (X)  pada huruf A, B, C atau D yang menurut Saudara 

merupakan  jawaban yang paling tepat pada soal-soal di bawah ini! 

1. Usul dasar Indonesia merdeka yang terdiri dari: I. Peri Kebangsaan; II. Peri 

Kemanusiaan; ;III. Peri Ketuhanan; IV. Peri Kerakyatan; V. Kesejahteraan 

Rakyat (Keadilan Sosial) disampaikan oleh .... 

 A. Soepomo 

 B. Moh. Yamin 

 C. Soekarno 

 D. Hatta 

 

2. Pidato Soekarno di depan BPUPKI yang kemudian  dikenal sebagai 

lahirnya Pancasila pada .... 

 A. 29 Mei 1945 

 B. 30 Mei 1945 

 C. 31 Mei 1945 

 D. 1 Juni 1945 

 

3. Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil merumuskan sebuah 

naskah yang sangat terkenal yaitu .... 

 A. Pembukaan UUD 

 B. Mukadimah UUD 

 C. Piagam Jakarta 

 D. Piagam Agung 

 

4. Salah satu hasil keputusan sidang PPKI 18 Agusus 1945 adalah .... 

 A. mengesahkan Undang-undang Dasar 1945 

 B. menerima Piagam Jakarta 

 C. mengesahkan hasil Panitia Sembilan 

 D. membentuk pemerintahan Indonesia merdeka 
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5. Makna  ideologi Pancasila adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-

cita, keyakinan dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu 

diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Penggertian ini merupakan pendapat  .... 

 A. Poespowardojo 

 B. Mubyarto 

 C. Alfian 

 D. Moh. Yamin 

 

6. Perbedaan yang sangat prinsip rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta 

dengan Pembukaan UUD 1945 adalah pada ... 

 A. sila pertama Pancasila 

 B. sila kedua Pancasila 

 C. sila keempat Pancasila 

 D. sila kelima Pancasila 

 

7. Pada tahun 1966 MPRS dengan ketetapan No.XX/MPRS/1966, 

menetapkan Pancasila  sebagai ... 

 A. dasar negara 

 B. pandangan hidup bangsa 

 C. jiwa dan kepribadian bangsa 

 D. sumber dari segala sumbeer hukum 

 

8. Segala sesuatu dalam bidang pemerintahan ataupun semua yang 

berhubungan dengan hidup kenegaraan harus dilandasi dalam titik 

tolaknya, dibatasi dalam gerak pelaksanaannya, dan diarahkan dalam 

mencapai tujuannya dengan Pancasila. Dalam hal ini Pancasila berfungsi 

sebagai ...  

 A. pandangan hidup bangsa 

 B. ideologi negara 

 C. dasar negara 

 D. jiwa dan kepribadian bangsa 
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9. Untuk pertama kali Presiden dan wakil presiden RI dipilih secara aklamasi 

oleh  .... 

 A. MPRS 

 B. BPUPKI 

 C. PPKI 

 D. KNIP 

 

10. Menurut Wibisono  unsur ideologi ada tiga yaitu  .... 

 A. budaya, mytos dan loyalitas 

 B. keyakinan, mytos, dan loyalitas 

 C. mytos, loyalitas dan agama 

 D. agama, budaya dan norma 
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