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Era globalisasi saat ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi 
masyarakat Indonesia. Dalam berbagai aspek kehidupan, era globalisasi menjadi 
tantangan yang serius bagi Indonesia mengingat sumber daya manusia yang 
dimiliki masih menjadi kendala utama dalam menghadapi tantangan sekaligus 
peluang yang ada, kendala tersebut datang dari latar belakang pendidikan 
masyarakat yang masih rendah. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang serius 
karena arus globalisasi membawa pengaruh yang sangat besar, dalam konteks 
tertentu era globalisasi dapat berdampak positif dan negatif bagi masyarakat. 
Dalam kenyataan sekarang ini nilai-nilai Pancasila sudah mulai memudar. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui implementasi nilai-
nilai Pancasila dalam masyarakat bagi pelajar SMA atau Sederajat di Dukuh 
Sejeruk Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo; (2) Untuk 
mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelajar SMA atau sederajat dalam  
mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. 

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Sumber data primer yang 
dijadikan informan oleh peneliti adalah  hasil wawancara mendalam dengan 
beberapa pelajar SMA sederajat di Dukuh Sejeruk Desa Kauman Kecamatan 
Kauman Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan teknik 
analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 

Dalam hal ini, Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat bagi 
pelajar SMA atau sederajat di Dukuh Sejeruk Desa Kauman Kecamatan Kauman 
Kabupaten Ponorogo dilakukan melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, yang 
meliputi: (1) Implementasi nilai-nilai Pancasila sila I; (2) Implementasi nilai-nilai 
Pancasila sila II; (3) Implementasi nilai-nilai Pancasila sila III; (4) Implementasi 
nilai-nilai Pancasila sila IV; (5) Implementasi nilai-nilai Pancasila sila V; (6) 
Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi nilai-nilai Pancasila. 

Pelajar SMA atau sederajat di Dukuh Sejeruk Desa Kauman Kecamatan 
Kauman Kabupaten Ponorogo saat ini belum mengamalkan Nilai-nilai Pancasila 
dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. 

 
 


