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KATA PENGANTAR 

 

 السالم عليكن ورحمةهللا وبركاته

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat taufik 

serta hidayahnya, sehingga makalah tentang Materi dan Pembelajaran 

Keragaman Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Kebanggaan sebagai 

Bangsa Indonesia ini dapat terselesaikan dengan baik, walaupun masih jauh dari 

kesempurnaan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan 

kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya besok di 

yaumul qiyamah, aamiin… 

Makalah dibuat untuk memenuhi tugas Materi dan Pembelajaran PKn di 

MI SD kelas GMI-C semester 4 2018 IAIN Ponorogo. Kita mengucapkan banyak 

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama pembuatan 

makalah ini berlangsung sehingga dapat terealisasikan makalah ini. 

Gunakan makalah ini sebagai teman belajar dan pengingat. Tingkatkan 

prestasi dengan rajin membaca dan berusaha serta berdoa kepada Allah yang 

maha berilmu. Jangan mudah putus asa dan jangan takut gagal. Ingat para ilmuan 

juga berulang kali mengalami kegagalan untuk memperoleh suatu kesuksesan. “ 

Manjadda Wajada”, “barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan 

mendapatkan”. 

 والسالم عليكن ورحمةهللا وبركاته
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pengajaran PKn di sekolah diberikan sejak SD sampai dengan 

SMA, bahkan di Perguruan Tinggi. Dalam kurikulum PKn dijelaskan 

bahwa PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat menarik dan 

menantang. PKn juga merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat 

penting diajarkan kepada siswa. 

Budaya tersebut memiliki hubungan yang erat dengan sistem 

ekonomi, politik dan hukum serta masa lalu bangsa Indonesia. Warga 

negara Indonesia haruslah berbahasa Indonesia dengan baik dan benar 

serta harus memperoleh pendidikan agar dapat berpartisipasi dalam 

berbagai bidang kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Partisipasi dalam 

kehidupan umum budaya merupakan kebutuhan dasar bagi setiap Individu 

Bangsa Indonesia. 

Kita memiliki dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945 yang harus dipelajari dan dilaksanakan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memahami lembaga-

lembaga pemerintahan tentang tugas dan wewenangnya yang 

memungkinkan terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa yang 

didasari oleh saling pengertian, demokratis, dan bertanggung jawab.  

Untuk dapat berpartisipasi dengan baik dalam masyarakat, studi 

tentang kebutuhan kompetensi dasar setiap orang dalam masyarakat 

menunjukan perlunya dimiliki kompetensi dasar tersebut. Sebagaimana 

yang dilaporkan oleh Remy melalui Basic Citizenship Project (BCCP), 

mengidentifikasi tujuh keterampilan dasar yang perlu dimilki warga 

negara untuk dapat berfungsi secara efektif dalam keluarga, sekolah, 

masyarakat, bangsa dan negara. Ketujuh kompetensi dasar yang dimaksud 

adalah: acquiring and using information, assessing involvement 

(determining one’s interest and stake in an issue or problem), making 

decision (thoughtful decision making), making judgment (using societal 
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values: justice, ethics etc, communicating (transmitting ideas to others), 

cooperating (working with others), promoting interest (compromising, 

protecting self and others). 

Kutipan diatas tidak hanya menjelaskan mengapa kita harus 

mengajarkan PKn, tetapi juga menjelaskan apa yang seharusnya menjadi 

isi pengajaran PKn. Pada pembahasan ini secara umum kita akan 

membahas materi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia dan 

kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia? 

2. Bagaimana kebanggaan sebagai bangsa Indonesia? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui dan memahami keragaman sosial budaya 

masyarakat Indonesia 

2. Untuk mengetahui dan memahami kebanggaan sebagai bangsa 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Keragaman Sosial Budaya Masyarakat Indonesia 

1. Keragaman Sosial Budaya Indonesia 

Kebudayaan dibagi menjadi dua yakni kebudayaan jasmani dan 

kebudayaan rohani.
1
 Kebudayaan jasmani dapat dirasakan, dilihat dan 

diraba. Sebagai contoh alat musik tradisional, pakaian adat dan 

arsitektur bangunan. Sedangkan kebudayaan rohani adalah kebudayaan 

yang hanya bisa dirasakan namun tidak dapat diraba dan dilihat. 

Contohnya kepercayaan dan ideologi. Keragaman sosial dan budaya 

Indonesia dikatagorikan sebagai berikut: 

a. Keragaman suku bangsa 

Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari 

golongan sosial lainnya karena memiliki ciri paling mendasar dan 

umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta 

kebudayaannya. Ciri suku bangsa, antara lain bersifat tertutup dari 

kelompok lain, memiliki nilai-nilai dasar yang tercermin dalam 

kebudayaan, memiliki komunikasi dan interaksi.  

Suku bangsa yang terkenal di Indonesia adalah Suku Jawa 

(Pulau Jawa), Batak dan Nias (Sumatera Utara), Minangkabau 

(Sumatara Barat), Sunda (Jawa Barat), Betawi (DKI Jakarta), Suku 

Madura dan Tengger (Jatim), Dayak (Kalimantan), Sasak dan 

Sumbawa (NTB), Bugis dan Toraja (Sulawesi Selatan), Sentani 

dan Asmat (Papua). Selain itu di Indonesia juga terdapat etnis Cina 

yang terbagi menjadi Cina Peranakan dan Cina Totok. 

b. Keragaman Bahasa 

Bahasa merupakan alat yang digunakan manusia untuk 

berkomunikasi baik lewat tulisan, lisan atapun gerakan. Fungsi 

bahasa secara umum adalah alat berekspresi, komunikasi dan 

                                                             
1
 Nasruddin Anshoriy, Kearifan Lingkungan dalam Perspektif Budaya Jawa (Jakarta: 

Yayasan Pustaka Obor, 2008), 296. 



4 
 

adaptasi sosial. Contoh bahasa Aceh, Batak (Sumatera Utara), 

Minangkabau (Sumatera Barat), Betawi (DKI Jakarta), Sunda 

(Banten dan Jawa Barat), Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta).
2
 

Fungsi dan peran keragaman bahasa : 

1) Bahasa sebagai alat komunikasi. 

2) Bahasa sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri. 

3) Bahasa sebagai alat kontrol sosial.
3
  

c. Rumah Adat 

Setiap suku di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda 

dengan suku yang lainnya. Seperti contoh Rumah adat Bolon 

(Sumatera Utara), Gadang (Sumatera Barat), Joglo (Jawa), Lamin 

(Kalimantan Timur), Tongkonan (Sulawesi Selatan dan Sulawesi 

Barat) dan Honai (Papua). 

d. Pakaian Tradisional 

Pakaian adat dipakai pada acara khusus. Contoh pakaian 

adat antara lain: Blangkon dan Baju Beskap (Jawa Tengah), Baju 

Surjan dan blangkon (Yogyakarta), baju teluk belangan dan daster 

(Riau), Ulos dan Sabe-sabe (Sumatera Utara). 

e. Senjata Tradisional 

Saat ini senjata tradisional dipakai sebagai pelengkap dalam 

pakaian adat. Contohnya adalah Rencong (Aceh), Keris (Jawa), 

Mandau (Kalimantan), Badik (Betawi), Clurit (Madura), Badik 

(Sulawesi Selatan), Jenawi (Riau) dan Trisula (Sumatera Selatan). 

f. Makanan Khas 

Contoh: Gudeg (Yogyakarta), Rendang (Padang), Pempek 

(Palembang), Rujak Cingur (Surabaya), Ayam Betutu (Bali) dan 

Pepeda (Maluku dan Papua). 

 

                                                             
2
 http://ahdiahsrihermawati.blogspot.com/2016/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html 

(Diakses pada tanggal 23 Februari 2019 pada pukul 08:30)  
3
 Shiva Devy, New Edition Pocket Book IPS dan PKn SMP/MTs Kelas VII, VII dan IX 

(Jakarta: Cmedia, 2017), 184.   

http://ahdiahsrihermawati.blogspot.com/2016/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html
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g. Upacara Adat 

Upacara adat berhubungan dengan adat istiadat dan 

kepercayaan suatu masyarakat. Contoh: Upacara Kasodo 

(Tengger), Lompat batu (Nias), Grebeg Suro (Solo) dan Ngaben 

(Bali). 

h. Kesenian 

Bentuk-bentuk kesenian antara lain:  

1) Tarian Tradisional. Contoh tarian tradisional: Saudati dan 

Saman (Aceh), Serampang dua belas dan Tor-tor (Sumatera 

Utara), Piring dan Payung (Sumatera Barat), Gending 

Sriwijaya (Sumatera Selatan), Topeng, Ondel-ondel dan 

Ronggeng (DKI Jakarta), Jaipon dan Merak (Jawa Barat), 

Serimpi, Bambangan Cakil dan Gandrung (Jawa Tengah), 

Jaran Kepang, Jejer Remong, Ketek Ogleng (Jawa Timur), 

Kecak dan Pendet (Bali).  

2) Alat Musik Tradisional. Contoh Tambo (Aceh), Anglung (Jawa 

Barat), Gamelan (Jawa), Sasando (NTT dan NTB), Kolintang 

(Sulawesi Utara dan Gorontalo), Tifa (Papua) dan Babun 

(Kalimantan Selatan). 

3) Seni Pertunjukan. Contoh: Ketoprak dan Wayang (Jawa 

Tengah), Ludrok (Jawa Timur), Lenong (DKI Jakarta) dan 

Mamanda (Kalimantan Selatan). 

4) Lagu Daerah. Contoh: Bungong Jeumpa (Aceh), Ayam den 

lapeh (Sumatera Barat), Soleram (Riau), Injit-injit semut 

(Jambi), Jali-jali (DKI), Bubuy Bulan dan Dadali (Jawa Barat), 

Gundul Pacul, Gambang Suling dan Lir-ilir (Jawa Tengah), 

Pitik Tukung (Yogyakarta), Karapan Sapi dan Tanduk Majeng 

(Jawa Timur), Desaku, Potong bebek, anak kambing saya 

(NTT), Indung-indung (Kalimantan Timur), Ampar-ampar 

pisang (Kalimantan Selatan), O ina ni keke (Sulawesi Utara), 

burung kaka tua (Maluku) dan Apuse (Papua). 
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5) Cerita Rakyat. Contoh: Malinkundang (Minangkabau), 

Sangkuriang (Jawa Barat), Kleting Kuning dan Keong Mas 

(Jawa Tengah). 

i. Keragaman Religi 

Di Indonesia terdapat enam agama yang diakui oleh Negara 

yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Setiap 

agama memiliki hari raya masing-masing seperti Hari Raya Idul 

Fitri dan Idul Adha (Islam), Natal (Kristen), Paskah (Katolik), 

Nyepi (Hindhu), Waisak (Budha) dan Copgome (Konghuchu). 

Setiap agama memiliki lembaga keagamaan sendiri yaitu MUI 

(Islam), PGI (Kristen), KWI (Katolik), PHDI (Hindu), Walubi 

(Budha) dan Matakin (Konghuchu).
4
 

Koentjaraningrat mengelompokkan tipe sosial budaya yang 

dimiliki bangsa Indonesia, yaitu berikut ini: 

a. Tipe masyarakat berkebun yang amat sederhana dengan keladi dan 

ubi jalar sebagai tanaman pokoknya dalam kombinasi dengan 

berburu atau meramu, penanaman padi tidak dirasakan, sistem 

dasar kemasyarakatannya berupa desa terpencil tanpa deferensiasi 

dan stratifikasi yang berarti, gelombang pengaruh kebudayaan 

menanam padi, kebudayaan perunggu, kebudayaan agama Hindu 

dan Islam tidak dialami, isolasi dibuka oleh Zending atau Missie. 

Contoh: Kebudayaan Mentawai di pantai Utara Irian Jaya. 

b. Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang 

atau di sawah dengan padi sebagai tanaman pokok, sistem dasar 

kemasyarakatannya berupa komunitas petani dengan diferensiasi 

dan stratifikasi sosial yang sedang dan yang merasakan diri bagian 

bawah dari suatu kebudayaan yang lebih besar, dengan suatu 

bagian atas yang dianggap lebih halus dan beradab di masyarakat 

kota. Contohnya: Kebudayaan Nias, Batak, Kalimantan Tengah, 

Minahasa, Flores, dan Ambon. 

                                                             
4
 http://ahdiahsrihermawati.blogspot.com/2016/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html 

(Diakses pada tanggal 23 Februari 2019 pukul 08:30) 

 

http://ahdiahsrihermawati.blogspot.com/2016/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html
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c. Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang 

atau di sawah dengan padi sebagai tanaman pokoknya, sistem dasar 

kemasyarakatannya berupa desa komunitas petani dengan 

diferensiasi dan stratifikasi sosial yang sedang, masyarakat kota 

yang menjadi arah orientasinya mewujudkan suatu peradaban 

bekas kerajaan berdagang dengan pengaruh kuat dari agama Islam, 

yang bercampur dengan peradaban yang dibawa oleh pemerintahan 

koloni. Contohnya: kebudayaan Aceh, Minangkabau dan Makasar. 

d. Tipe masyarakat pedesaan yang bercocok tanam dengan padi 

sebagai tanaman pokok, sistem dasar kemasyarakatannya berupa 

komunitas petani dengan deferensiasi dan stratifikasi sosial yang 

agak komplek, masyarakat kota sebagai arah orientasi mewujudkan 

suatu peradaban bekas kerajaan pertanian bercampur dengan 

peradaban kepegawaian yang dibawa oleh pemerintahan koloni, 

semua gelombang pengaruh kebudayaan asing dialami. Contohnya: 

kebudayaan Sunda, Bali dan Jawa. 

e. Tipe masyarakat perkotaan yang mempunyai ciri-ciri pusat 

pemerintahan dengan sektor perdagangan dan industri lemah. 

Contohnya: Kebudayaan kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, 

Semarang, Surabaya dan Medan. 

f. Tipe masyarakat metropolitan yang mulai mengembangkan suatu 

sektor perdagangan dan industri yang agak berarti, tetapi yang 

masih didominasi oleh aktivitas kehidupan pemerintah dengan 

suatu sektor kepegawaian yang luas dan dengan kesibukan politik 

di tingkat daerah maupun nasional. Contohnya: Kebudayaan kota-

kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan 

Medan.
5
 

Tidak dapat dipungkiri, di samping merupakan potensi yang 

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, keanekaragaman suku 

bangsa dan budaya di Indonesia dapat pula menjadi potensi bernuansa 

kesukuan. Konflik bernuansa kesukuan ini muncul apabila fanatisme 

                                                             
5
 http://mettaadnyana.blogspot.com/2014/06/makalah-ppkn-kerangka-sosial-budaya.html 

(Diakses pada tanggal 23 Februari 2019 pukul 08:45) 

http://mettaadnyana.blogspot.com/2014/06/makalah-ppkn-kerangka-sosial-budaya.html
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suku bangsa tertentu bertemu dengan kepentingan-kepentingan lain 

sehingga memicu konflik horizontal. Konflik semacam ini muncul 

apabila terjadi salah pengertian di dalam komunikasi antarsuku bangsa. 

Sebuah persoalan sosial biasa bisa memicu sentimen suku bangsa 

tertentu apabila para pelaku yang sedang berbeda pendapat tersebut 

ditarik berdasarkan jati diri yang sudah dibawa sejak lahir, yaitu 

berasal dari suku bangsa tertentu. Konflik-konflik atau perbedaan 

pandangan dapat diselesaikan melalui dialog dengan prinsip 

kebersamaan dan kesetaraan.  Tinggal bagaimana pemerintah dan 

masyarakat daerah yang bersangkutan mewujudkannya dalam bentuk 

program seperti diterapkannya otonomi daerah mulai tahun 2001.  

Keanekaragaman masyarakat dan sosial budaya Indonesia 

merupakan sebuah potensi kekayaan yang harus dioptimalkan sehingga 

terasa manfaatnya. Oleh karena itu, potensi tersebut perlu diwujudkan 

menjadi kekuatan riil sehingga mampu menjawab berbagai tantangan 

kekinian yang ditunjukkan dengan melemahnya ketahanan budaya 

yang berimplikasi pada menurunnya kebanggaan nasional. Untuk itu, 

sinergi segenap komponen bangsa dalam melanjutkan pembangunan 

karakter bangsa (national and character building) yang sudah dimulai 

sejak awal kemerdekaan perlu terus diperkuat sehingga memperkuat 

jati diri bangsa dan mampu membentuk bangsa yang berkarakter, maju 

dan berdaya saing.
6
 

Menurut Koentjaraningrat aspek yang harus diperhatikan dalam 

menganalisis hubungan antar suku-suku bangsa dan golongan, yaitu:  

a. Sumber-sumber konflik. 

b. Potensi untuk toleransi. 

c. Sikap dan pandangan dari suku bangsa atau golongan terhadap 

sesama suku bangsa atau golongan. 

d. Kondisi masyarakat dimana hubungan dari pergaulan antar suku 

bangsa atau golongan tersebut berlangsung. 

                                                             
6
 http://ninnetar.blogspot.com/2014/03/materi-dan-pembelajaran-keragaman.html 

(Diakses pada tanggal 23 Februari 2019 pukul 09:00) 

http://ninnetar.blogspot.com/2014/03/materi-dan-pembelajaran-keragaman.html
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Selanjutnya dikatakan pula oleh Koentjraningrat bahwa 

sumber-sumber konflik di Negara berkembang termasuk Indonesia ada 

5, yaitu berikut ini: 

a. Konflik bisa terjadi kalau warga dari dua suku bangsa masing-

masing bersaing dalam mendapatkan mata pencaharian. 

b. Kalau warga dari satu suku bangsa mencoba memaksakan unsur-

unsur kebudayaannya kepada suku lain. 

c. Konflik yang sama dasarnya, tapi lebih fanatik dalam wujudnya 

bisa terjadi kalau warga dari satu suku bangsa mencoba 

memaksakan konsep-konsep agamanya terhadap warga dari suku 

bangsa lain yang berbeda agama. 

d. Konflik akan terjadi kalau suku-suku bangsa berusaha 

mendominasi suatu suku bangsa lain secara politis. 

e. Potensi konflik terpendam ada dalam hubungan antara suku-suku 

suatu bangsa yang telah bermusuhan secara adat. 

Namun demikian terdapat dua potensi untuk bersatu, yaitu: 

a. Warga dari dua suku bangsa yang bersangkutan yang berbeda 

dapat saling bekerja sama secara sosial okonomi. 

b. Warga dari dua suku bangsa yang berbeda dapat hidup 

berdampingan konflik, kalau ada orientasi ke arah suatu golongan 

ketiga yang dapat menetralisasi hubungan kedua suku bangsa 

tersebut.
7
    

Ada beberapa cara yang dilakukan guna mengatasi terjadinya 

konflik dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu: 

1) Memahami adat istiadat masyarakat setempat dengan 

membudayakan saling menghargai dan menghormati antar sesama. 

2) Mewujudkan sikap toleransi antar umat beragama. 

3) Mengenal budaya daerah masing-masing untuk saling belajar dan 

mempelajari.
8
 

                                                             
7
 http://mettaadnyana.blogspot.com/2014/06/makalah-ppkn-kerangka-sosial-budaya.html 

(Diakses pada tanggal 23 Februari 2019 pukul 08:45) 
8
 Mapata, IPS Pengembangan Silabus Kurikulum 2013 versi 2016 (Yogyakarta: CV Budi 

Utma, 2017), 173.  

http://mettaadnyana.blogspot.com/2014/06/makalah-ppkn-kerangka-sosial-budaya.html
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2. Kebhinekaan Bangsa Indonesia 

Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan atau motto bangsa 

Indonesia yang terdapat dalam lambang Negara “burung garuda”. 

Istilah tersebut diambil dari buku Sutasoma karangan Mpu Tantular 

yang ditulis dalam bahasa Sanskrit. Bhineka Tunggal Ika menunjukkan 

bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, yaitu bangsa 

yang mempunyai keanekaragaman, baik dalam agama, budaya, 

maupun ras dan suku bangsa. 

Kebhinekaan yang ada pada diri bangsa Indonesia merupakan 

potensi sekaligus tantangan. Kebhinekaan sebagai potensi yang telah 

terbukti secara nyata dapat menjadi perekat atau patri bagi bangsa 

Indonesia sejak awal-awal kemerdekaan bahkan sejak tumbuhnya 

kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu pada tahun 1908 

dalam melawan dan mengisi serta mempertahankan kemerdekaan 

bangsa. 

Kebhinekaan telah menjadi kekayaan khusus bagi bangsa 

Indonesia yang amat menarik, baik bagi bangsa Indonesia sendiri 

ataupun bagi bangsa-bangsa lain didunia sehingga dapat menarik 

devisa melalui kunjungan wisata atau kunjungan lainnya. 

Dengan demikian jelaslah bahwa kebhinekaan merupakan 

kekuatan dan kekayaan sekaligus juga merupakan tantangan bagi 

bangsa Indonesia. Tantangan itu sangat terasa terutama ketika bangsa 

Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam rangka 

menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara, baik dari dalam maupun luar negeri. 

Kebhinekaan adalah sifat nyata bangsa Indonesia yang sering 

kita banggakan namun sekaligus kita prihatinkan. Hal ini dikarenakan 

mengatur masyarakat yang heterogen jauh lebih sulit dibandingkan 

masyarakat homogen. Indonesia adalah Negara yang terdiri dari 33 

provinsi maka apabila setiap provinsi mempunyai satu atau dua 

keinginan maka di Indonesia paling tidak ada 33 sampai 66 keinginan 

yang harus diakomodasi. 
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Contoh konkret adalah apa yang terjadi di Negara lain, 

misalnya di Jepang adalah Negara yang sudah jauh lebih maju dan 

makmur. Salah satu faktor pendukungnya adalah keseragaman budaya 

dan bahasa. Sebaliknya di India dimana suasana ketenangan, 

keamanan dan kerja sama antara suku-suku bangsa dan golongan amat 

terganggu oleh perbedaan norma-norma kasta dan perbedaan agama. 

Sementara itu untuk menciptakan kesatuan dan persatuan ditingkat 

nasional kadang-kadang terganggu oleh kebijaksanaan nasional. 

Oleh karena itu amatlah logis dalam upaya mengantisipasi 

terjadinya perpecahan antar suku bangsa MPR sebagai lembaga 

tertinggi Negara dalam sidang tahunnya yang pertama pada tahun 2000 

mengeluarkan ketetapan Nomor V / MPR / 2000 tentang “Pemantapan 

Persatuan dan Kesatuan Nasional” dimana dalam salah satu kalimatnya  

menyatakan bahwa: konflik sosial budaya telah terjadi karena 

kemajemukan suku, kebudayaan dan agama yang tidak dikelola 

dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat. 

Kebhinekaan dapat menjadi tantangan atau ancaman karena 

kebhinekaan mudah membuat orang untuk berbeda pendapat yang 

lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan atau kesukuan atau 

kekerasan yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan 

mengancam integrasi atau persatuan dan kesatuan bangsa.
9
 

 

B. Kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia 

Indonesia adalah Negara kepulauan. Hal ini bisa dibuktikan dari 

nama lain atau julukan terhadap Indonesia, yaitu Nusantara yang berarti di 

antara nusa atau di antara pulau. Jumlah pulau besar dan kecil yang 

tersebar di wilayah Indonesia sangat banyak yaitu mencapai sekitar 17.508 

buah pulau. Indonesia yang membujur di garis khatulistiwa sehingga 

                                                             
9
 http://ahdiahsrihermawati.blogspot.com/2016/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html 

(Diakses pada tanggal 23 Februari 2019 pada pukul 08:30)  
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diibaratkan bagaikan “Untaian Ratna Mutu Manikam atau Zamrud 

Khatulistiwa”. 

Sekalipun wilayah Indonesia tesebar di antara pulau-pulau yang 

jumlahnya lebih dari 17.000, namun hal tersebut tidak menjadikan bangsa 

Indonesia bercerai-berai, namun justru menjadi perekat untuk semakin 

meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Secara yuridis formal 

bangsa Indonesia telah mempunyai landasan yang kuat, misalnya berikut 

ini. 

Dalam pembukaan UUD 1945, khususnya alinea 2 secara tegas 

dinyatakan sebagai berikut. 

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah 

kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan 

rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia 

yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.  

Dengan demikian, jelaslah bahwa setelah kita berhasil 

melaksanakan perjuangan melepaskan diri dari belenggu penjajahan maka 

tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia adalah mewujudkan 

negara yang merdeka, bersatu, berdaulat yang adil dan makmur. Jadi 

negara yang hendak kita bentuk itu bukannya negara serikat atau federal, 

tetapi jelas negara kesatuan. Konsekuensinya pemerintah Negara Republik 

Indonesia harus mampu melindungi kepentingan seluruh warga negara, 

termasuk menjaga keselamatan bangsa dan tumpah darahnya, sebagaimana 

ditekadkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi 

„…Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…” 

Selain itu, dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

menyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang 

berbentuk Republik. Dengan demikian, sekalipun secara nyata di 

Indonesia terdiri dari berbagai keanekaragaman penduduknya yang 

tersebar di berbagai pulau besar dan kecil tidak menjadikan bangsa 

Indonesia bercerai-berai. Hal ini sudah tentu menjadi kebanggaan bangsa 

Indonesia.  
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Bahkan dalam sidang tahunan pertama MPR telah mengeluarkan 

TAP khusus tentang persatuan dan kesatuan bangsa ini, yaitu melalui 

ketetapan Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan 

Kesatuan Nasional. 

Adapun yang dimaksud dengan bangsa, secara umum kesatuan 

orang-orang yang mempunyai kesamaan asal keturunan, adat istiadat, 

bahasa dan sejarahnya. Menurut Ernest Renan bangsa Indonesia terbentuk 

dari orang-orang yang mempunyai persamaan latar belakang sejarah, 

pengalaman serta perjuangan yang sama dalam mencapai hasrat untuk 

bersatu. 

Dengan mengkaji rumusan pengertian bangsa di atas, dapat 

disimpulkan bahwa terbentuknya bangsa karena adanya kesamaan dalam 

hal:  

1. Latar belakang sejarah 

2. Pengalaman  

3. Perjuangan dalam mencapai kemerdekaan 

4. Keturunan 

5. Adat istiadat 

6. Bahasa 

Keberhasilan bangsa Indonesia dalam sejarah perjuangan 

menegakkan dan mengisi kemerdekaan yang diproklamasikan pada 

tanggal 17 Agustus 1945 tidak terlepas dan tidak dapat dipungkiri sebagai 

berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Kenyatan ini secara yuridis formal 

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 3 yang berbunyi “Atas 

berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh 

keinginan luhur maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan 

kemerdekaannya”. Selain itu juga secara lahiriah bangsa Indonesia telah 

mempunyai semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang selalu dijadikan 

pegangan dan pedoman dalam melaksanakan berbagai perjuangannya 

sehingga rasa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu sila 

Pancasila selalu terjaga dan terpelihara dengan baik. 
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Untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan telah ditetapkan 

berbagai perangkat hukum, seperti Pancasila, UUD 1945, TAP MPR, 

GBHN, UU Kewarganegaraan, Wawasan Nusantara dan perangkat 

keputusan lainnya.  

Menurut Numan Soemantri dinyatakan bahwa nilai-nilai persatuan 

dan kesatuan bangsa sebagaimana terdapat dalam perangkat perundang-

undangan Negara RI patut untuk diresapi dan diamalkan oleh seluruh 

bangsa Indonesia dari generasi ke generasi sebagai rasa syukur kepada 

Allah SWT dan tebusan terhadap jasa-jasa para pahlawan bangsa yang 

telah merintis, menegakkan dan mengisi kemerdekaan. 

Melihat dan mencermati kondisi dan letak geografis wilayah 

Indonesia, sudah sewajarnyalah setiap insan yang merasa dirinya sebagai 

warga Negara Indonesia mempunyai kebanggaan tersendiri.
10

 Bangga, 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
11

 diartikan sebagai berbesar hati 

atau merasa gagah karena mempunyai berbagai kelebihan atau 

keunggulan. Jadi, yang dimaksud dengan bangga sebagai bangsa dan 

bertanah air Indonesia adalah merasa besar hati atau merasa berbesar jiwa 

atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. 

Konsekuensinya kalau kita merasa bangga sebagai bangsa 

Indonesia akan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan 

negara, di mana pun kita berada. Kita juga akan selalu berupaya 

meningkatkan citra dan nama baik Indonesia. 

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia, di 

antaranya adalah berikut ini. 

1. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati 

urutan keempat di dunia setelah RRC, India dan Amerika Serikat. 

2. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek sosial budaya, seperti 

adat istiadat, bahasa, agama, kesenian dan sebagainya. 

                                                             
10

 http://mettaadnyana.blogspot.com/2014/06/makalah-ppkn-kerangka-sosial-budaya.html 

(Diakses pada tanggal 23 Februari 2019 pukul 08:45)  
11

 Anton M. Moeliono, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).  

http://mettaadnyana.blogspot.com/2014/06/makalah-ppkn-kerangka-sosial-budaya.html
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3. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep Wawasan 

Nusantara sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman 

namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu yang memandang 

bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, 

sosial budaya. 

4. Semangat sumpah pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu 

bangsa Indonesia. 

5. Memiliki tata krama atau keramahtamahan yang tidak di miliki bangsa 

lain, sejak dahulu bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan 

dan kesopanannya sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di 

dunia untuk datang ke Indonesia. 

6. Letak wilayah yang amat strategis, yaitu di posisi silang dunia 

sehingga membuat Negara Indonesia menjadi wilayah yang amat 

ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa 

lain. 

7. Keindahan alam Indonesia tidak diragukan lagi, seperti di pantai-

pantai Bali (Pantai Kuta, Pantai Sanur dan sebagainya), NTB, 

Sumatera (Danau Toba), Jawa Barat (Pantai Pangandaraan, Pantai 

Carita, Gunung Tangkuban Perahu). Keanekaragaman flora dan 

faunanya membuat bangsa Indonesia sering dikunjungi oleh bangsa-

bangsa lain.  

8. Salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu berupa Candi 

Borobudur yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke 

Indonesia. 

9. Wilayahnya sangat luas, seperti: 

a. Luas keseluruhan wilayah Indonesia : 5.193.250 km² 

b. Luas daratan    : 2.027.087 km² 

c. Luas lautan    : 3.166.163 km² 

10. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. 

11. Matahari dapat bersinar sepanjang hari. 

12. Adanya tekad yang dikemukakan oleh para pemuka agama dalam 

Seminar Lokakarya Rekonsiliasi Indonesia yang diselenggarakan 
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tanggal 16-19 November 2000 di Jakarta. Tekad tersebut menyatakan 

“bahwa para pemuka agama, ulama dan rohaniawan mempertegas 

kembali komitmennya terhadap wawasan kebangsaan untuk hidup 

bersama tanpa membedakan identitas etnik, agama dan kebudayaan 

lokal”. 

13. Bangsa Indonesia sudah beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa 

lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat 

internasional yang juga tidak sedikit melahirkan sejarah bagi bangsa-

bangsa lain. Pada tahun 1955 Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan 

rumah dalam menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang 

dampaknya sangat luas bagi bangsa-bangsa di wilayah Asia-Afrika 

dalam upaya memerdekakan diri dari belenggu penjajah, terutama 

yang masih belum merdeka saat itu. 

14. Kita juga pernah dipercaya menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat 

Tinggi Negara-negara Non Blok pada tahun 1991 dan kita juga 

termasuk perintis dan pendiri Gerakan Non Blok tersebut. Selain itu 

kita juga mempunyai pabrik pesawat terbang Nusantara (IPTN) yang 

telah menghasilkan pesawat-pesawat yang bisa dibanggakan karena 

kualitasnya diakui oleh dunia sehingga tidak sedikit negara-negara lain 

memesan pesawat buatan IPTN tersebut walaupun saat ini kondisinya 

sedang memprihatinkan sebagai akibat dari krisis multidimensi yang 

berkepanjangan. 

15. Dalam dunia olahraga, bangsa Indonesia mempunyai atlet-atlet kelas 

dunia, terutama dalam cabang Bulu Tangkis, kita kenal nama-nama 

Mulyadi, Rudi Hartono, Cuncun, Johan Wahyudi, Christian Hadinata, 

Iie Sumirat, Minarni, Retno, Verawaty, Ivana, Liem Swie King, Icuk 

Sugiarto, Alan Budikusuma, Susi Susanti, dan di era sekarang ada 

Ricky Subagja/Rexy Mainaky, Toni Gunawan/Chandra Wijaya, Taufik 

Hidayat. Begitu juga dari cabang panahan, kita pernah berjaya di 

Olimpiade Seoul, serta di cabang Tinju kita pernah punya nama Ellyas 

Pical dan baru-baru ini kita juga menjadi juara dunia invitasi bridge 

dunia. 
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Sebagai bukti rasa cinta dan bangga yang sangat mendalam 

terhadap wilayah tanah air, banyak di antara seniman-seniman kita yang 

merefleksikannya dalam bentuk syair ataupun lagu. Lagu “Rayuan Pulau 

Kelapa” yang dikarang Ismail Marzuki, kita juga masih ingat ada beberapa 

lagu karya Koes Plus yang diberi judul Nusantara dan Kolam Susu yang 

menggambarkan betapa indah dan suburnya keadaan alam Indonesia. 

Semuanya itu sudah barang tentu merupakan alasan yang sangat 

objektif untuk menjadikan kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. 

Perasaan bangga sebagai bangsa Indonesia sudah barang tentu bukan 

hanya sekedar menjadi retorika belaka, tetapi harus dibuktikan dengan 

karya-karya nyata, baik dalam bentuk partisipasi dalam pembangunan 

ataupun dalam bentuk karya-karya yang dihasilkannya.
12

 Kebanggaan 

sebagai bangsa Indonesia ini merupakan nilai penting yang harus 

ditanamkan dalam setiap sanubari peserta didik.
13
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 http://mettaadnyana.blogspot.com/2014/06/makalah-ppkn-kerangka-sosial-budaya.html 

(Diakses pada tanggal 23 Februari 2019 pukul 08:45) 
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 Andreas Soeroto, Sosiologi 1 (Yogyakarta: Penerbit Yudhistira, 2008), 87.   
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kebudayaan dibagi menjadi dua yakni kebudayaan jasmani dan 

kebudayaan rohani. Kebudayaan jasmani dapat dirasakan, dilihat dan 

diraba. Sebagai contoh alat musik tradisional, pakaian adat dan arsitektur 

bangunan. Sedangkan kebudayaan rohani adalah kebudayaan yang hanya 

bisa dirasakan namun tidak dapat diraba dan dilihat. Contohnya 

kepercayaan dan ideologi.  

Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan atau motto bangsa 

Indonesia yang terdapat dalam lambang Negara “burung garuda”. Istilah 

tersebut diambil dari buku Sutasoma karangan Mpu Tantular yang ditulis 

dalam bahasa Sanskrit. Bhineka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa 

Indonesia adalah bangsa yang heterogen, yaitu bangsa yang mempunyai 

keanekaragaman, baik dalam agama, budaya, maupun ras dan suku 

bangsa. 

Melihat dan mencermati kondisi dan letak geografis wilayah 

Indonesia, sudah sewajarnyalah setiap insan yang merasa dirinya sebagai 

warga Negara Indonesia mempunyai kebanggaan tersendiri. Bangga, 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berbesar hati 

atau merasa gagah karena mempunyai berbagai kelebihan atau 

keunggulan. Jadi, yang dimaksud dengan bangga sebagai bangsa dan 
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bertanah air Indonesia adalah merasa besar hati atau merasa berbesar jiwa 

atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. 

 

B. Saran  

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih 

ada kekurangan dan kesalahan. Untuk itu penyusun makalah sangat 

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan 

makalah di kemudian hari. 
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