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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab I ini, akan dibahas hal-hal sebagai berikut: (A) Latar belakang 

masalah, (B) Rumusan masalah, (C) Tujuan penelitian, (D) Manfaat penelitian, 

dan (E) Penegasan istilah. 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan politik berfungsi sebagai nation and character building atau 

pembentukan karakter suatu bangsa, dimana pendidikan politik diharapkan dapat 

mewujudkan suatu negara yang demokratis yang patuh pada hukum. Adapun 

sebagai ciri dari sebuah negara demokratis adalah adanya kebebasan berserikat 

dan berkumpul untuk menyatakan pendapat sesuai dengan hati nurani. Kebebasan 

berpendapat ini dapat direpresentasikan pada kebebasan memilih pada 

penyelenggaran pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Berkaitan dengan hal 

tersebut perlu adanya pembelajaran yang harus dilakukan sejak dini. Artinya 

pendidikan tersebut harus dilakukan pada anak-anak usia muda. Pendidikan 

politik sudah harus dilakukan di sekolah-sekolah yang bertujuan untuk 

membentuk kesadaran warga negara berkaitan dengan hak dan kewajibannya yang 

dilindungi oleh konstitusi.Hal itulah yang mendorong perlu dilakukan pendidikan 

politik di sekolah-sekolah, dimana hal ini bertujuan untuk membentuk karakter 

generasi muda yang bertanggung jawab dalam menyalurkan aspirasinya dalam 

membentuk pemerintahan yang baik. 

Kartaprawira dalam Mutia (2016:10), pendidikan politik bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi 
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secara maksimal dalam sistem politiknya. Sehingga pendidikan politik perlu 

dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus 

meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami 

perkembangan. Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan 

diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks, 

bersegi banyak, dan berubah-ubah.  

Pendidikan politik merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran 

berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan 

terencana. Pelaksanaan pendidikan politik harus berpegang teguh pada falsafah 

dan berprikebadian integral dari keseluruhan pembangunan bangsa yang di 

laksanakan sesuai dengan landasan yang telah mendasari kehidupan berbangsa 

Indonesia.  

Selain dilakukan melalui muatan dalam Mata Pelajaran, pendidikan politik 

juga dilakukan melalui beberapa proses yang menyangkut demokrasi sekolah, 

diantaranya ialah pemilihan anggota dan ketua Organisasi Intra Sekolah (OSIS) 

yang dilakukan oleh segenap siswa dan guru. Kegiatan ini juga bermitra dengan 

KPU dalam pelaksanaannya, sehingga secara langsung para siswa dapat 

menentukan pilihannya dengan cara yang demokratis. Dalam organisasi ini juga 

terkandung pembelajaran politik dimana dalam organisasi ini seperti sebuah 

lembaga yang menyerupai legistatif dan eksekutif, dimana lingkupnya lebih kecil 

dan masa jabatan yang hanya setahun, yang akhirnya satu tahun yang diadakan 

sidang pertanggung jawaban. Sidang ini lebih sebagai sarana evaluasi MPK 

(Majelis Permusyawaratan Kelas) terhadap kinerja OSIS. 
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Selain itu kegiatan OSIS mampu membentuk karakter siswa, dimana OSIS 

dapat menjadi motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya 

keinginan, semangat para siswa untuk berbuat, dan pendorong kegiatan bersama 

dalam mencapai tujuan. OSIS akan tampil sebagai penggerak apabila para 

pembina dan pengurus mampu membawa OSIS selalu memenuhi kebutuhan yang 

diharapkan, yaitu menghadapi perubahan, memiliki daya tangkal terhadap 

ancaman, memanfaatkan peluang dan perubahan, dan yang terpenting 

memberikan kepuasan kepada anggota. 

Memperhatikan dari latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk 

mengkaji dan memfokuskan pada bagaimana peran sekolah peran pendidikan 

politik melalui pemilihan ketua OSIS, sebagai aset bangsa yang memiliki visi dan 

misi budaya politik yang terpuji. Adapun alasan sekolah sebagai tempat yang 

dapat mengembangkan pembelajaran pendidikan politik, dikarenakan pada 

umumnya lingkungan sekolah telah memiliki unsur-unsur dasar demokrasi yang 

dapat dikaji dan dipelajari dengan karakter individu yang beragam. Selain itu 

masyarakat sekolah dapat mewakili sebagai miniatur kegiatan sosial, politik dan 

budaya yang utuh bagi pembelajaran siswa dalam berdemokrasi. Dalam 

pengertian umum, pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa 

mentransfer  budaya politiknya dari generasi satu ke generasi kemudian. 

Panggabean (1994:36). Sedangkan budaya politik adalah keseluruhan nilai, 

keyakinan empirik, dan lambang ekspresif yang menentukan terciptanya situasi di 

tempat kegiatan politik terselenggara. Pendidikan politik sebagai proses 

penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-

norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai Pancasila. 
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Pendidikan politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam berpolitik 

akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga siswa diharapkan ikut 

serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan. Pendidikan 

politik mengupayakan penghayatan atau pemilikan siswa terhadap nilai-nilai yang 

meningkat dan akan terwujud dalam sikap, tingkah laku sehari-hari dalam hidup 

kemasyarakatan termasuk hidup kenegaraan serta berpartisipasi dalam usaha-

usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing. Dengan kata lain 

pendidikan politik menginginkan agar siswa berkembang menjadi warga negara 

yang baik, yang menghayati nilai-nilai dasar yang luhur dari bangsanya dan sadar 

akan hak-hak dan kewajibannya di dalam kerangka nilai-nilai tersebut. 

Pendidikan dalam sistem yang demokratis menempatkan posisi yang 

sangat sentral secara ideal pendidikan dimaksudkan untuk mendidik warga negara 

tentang kebajikan dan tanggung jawab sebagai anggota civil society. Pendidikan 

dalam arti tersebut merupakan suatu proses yang panjang sepanjang usia 

seseorang untuk mengembangkan diri. Proses tersebut bukan hanya yang 

dilakukan dalam lingkungan pendidikan formal seperti sekolah tapi juga meliputi 

pendidikan dalam arti yang sangat luas melibatkan keluarga dan juga lingkungan 

sosial. 

Lembaga-lembaga pendidikan harus mencerminkan proses untuk mendidik 

warga negara ke arah suatu masyarakat sipil yang kondusif bagi berlangsungnya 

demokrasi dan sebaliknya harus dihindarkan sejauh mungkin dari unsur-unsur 

yang memungkinkan tumbuhnya hambatan-hambatan demokrasi. Arfani, (1996: 

64). Namun demikian di samping dibicarakan masalah kesadaran berpolitik, maka 

perlu pemahaman pula apa yang dimaksud dengan pengertian budaya politik, 
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menurut Meriam Budiarjo konsep budaya politik ini berdasarkan keyakinan, 

bahwa setiap politik itu didukung oleh suatu kumpulan kaidah, perasaan dan 

orientasi terhadap tingkah laku politik. Budiardjo (1982:17). 

Seringkali diterima pendapat bahwa pendidikan dalam arti luas bertujuan 

untuk mensosialisasikan siswa ke dalam nilai, norma-norma dan kebiasaan-

kebiasaan dasar dari masyarakatnya. Pendidikan sebagai suatu proses dalam 

berbagai kesempatan, jauh lebih luas daripada hasil lembaga persekolahan 

mencakup interaksi kemasyarakatan di masyarakat itu sendiri. Berkenaan dengan 

pendidikan politik bagi siswa sebagai bagian masyarakat pemilih pemula dalam 

pemilihan ketua OSIS diharapkan dapat dijadikan proses pembelajaran untuk 

memahami kehidupan bernegara. Sebagaimana diketahui bahwa pemilihan ketua 

OSIS merupakan suatu proses pergantian ketua OSIS sebagai perwakilan sebagai 

wadah siswa-siswa dalam berorganisasi dan dalam organisasi intra sekolah 

merupakan suatu kesempatan bagi siswa-siswi untuk mengeksplor atau mencari 

pengetahuan didalam orgasasi yang telah disediakan disetiap sekolah. Secara sah 

dan diaukui oleh negara dengan adanya OSIS ini didalam sekolah karena dengan 

adanya OSIS didalam sekolah siswa dapat belajar dan memahami bagaimana cara 

berorganisasi dengan baik dan benar. 

Pendidikan formal sebagaimana kita ketahui dan alami penanaman 

kesadaran politik dilakukan baik melalui kegiatan-kegiatan intra maupun ekstra 

kurikuler, sedangkan dalam jalur non formal dan informal proses tersebut berjalan 

melalui komunikasi sosial secara timbal-balik, di lingkungan keluarga, organisasi-

organisasi kemasyarakatan serta forum-forum kemasyarakatan lainnya. 

Kekeliruan pandangan umum tentang politik terhadap siswa dapat dipahami, 
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terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Bagi siswa ketidak jelasan 

tentang pandangan politik menjadi besar karena pengalaman-pengalaman di masa 

lalu dan praktek di kehidupan politik yang lebih menampilkan aspek negatif 

sehingga menumbuhkan citra yang negatif pula. Misalnya masih adanya 

fenomena politik uang (money politic) atau politik praktis yang memaksakan 

kehendak untuk kepentingan sesaat bagi golongan politik tertentu. Hal ini berarti 

aspek-aspek praktis dari sistem politik yang berlaku lebih berpengaruh dalam 

pembentukan persepsi kesadaran siswa tentang budaya politik yang kurang benar. 

Pendidikan adalah salah satu jalan untuk membentuk sumber daya 

manusia yang lebih baik dengan sumber daya yang lebih baik dan bisa mendidik 

sumber daya manusia selanjutnya yang lebih berkualitas. Pada dasarnya 

pengertian pendidikan merujuk UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, negara. 

Ilmu politik adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sedang 

mengalami perkembangan yang cepat dan pesat terutama dalam waktu sepuluh 

tahun terakhir Alfian dan Mukmin (ed) (1985:3), Pendidikan politik adalah nilai-

nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan 

sadar, terorganisasi, terencana, dan berlangsung kontinyu dari satu generasi ke 

generasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa (national character 

building). 

Hubungannya ilmu politik dan pendidikan ialah ilmu politik menyediakan 
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dalil-dalil dan azas-azas mengenai hubungan kenegaraan Isjwara (1966:13), 

pendidikan politik adalah merupakan dari bagian pendidikan orang dewasa, 

khususnya diarahkan pada upaya membina kemampuan untuk mengaktualisasikan 

diri sebagai pribadi yang bebas otonom, dan pada sosialisasi diri (pengembangan 

dimensi sosialnya), dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai warganegara 

di suatu negara. Kartono (1989:2) 

Berbicara mengenai pendidikan politik dikalangan siswa dapat diakukan 

secara formal maupun non-formal. Pendidikan politik formal dapat dilakukan 

dengan memasukkannya dalam kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan 

jenjang pendidikan. Misalnya untuk tingkatan SD sampai dengan SMA 

pendidikan politik dapat dimasukkan dalam mata pelajaran PKN. Sementara 

pendidikan politik non-formal dapat dilakukan melalui berbagai hal. Misalnya 

dari lingkungan keluarga, masyarakat atau lingkungan. Siswa juga dapat 

memperoleh pendidikan politik ketika mereka melibatkan diri dalam organisasi 

semisal OSIS, organisasi kepemudaan ataupun organisasi-organisasi lainnya. 

Apabila membahas mengenai pendidikan politik kita tidak harus terpaku 

bahwa ini hanyalah urusan orang dewasa namun siswa disini perlu juga belajar 

mengenai pendidikan politik sebagai generasi penerus bangsa kelak. Berdasarkan 

latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengangkat tema penelitian dengan 

Judul “Peran Pendidikan Politik di SMA Negeri 9 Malang melalui Pemilihan 

Ketua OSIS (PILKAOS) ”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahn dalam penilitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendidikan politik di SMA Negeri 9 Malang? 

2. Bagaimana pelaksnaan PILKAOS sebagai bentuk pendidikan politik di SMA 

Negeri 9 Malang? 

3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi 

pelaksanaan PILKAOS sebagai bentuk pendidikan politik di SMA Negeri 9 

Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pendidikan politik di SMA Negeri 9 Malang. 

2. Mendeskripsikan bentuk pelaksanaan PILKAOS sebagai bentuk pendidikan 

politik di SMA Negeri 9 Malang. 

3. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi 

pelaksanaan PILKAOS sebagai bentuk pendidikan politik di SMA Negeri 9 

Malang.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapaun manfaat yang ingin di capai dari penelitian ini yang di 

laksanakan ini adalah :  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan terhadap pola 

pikir siswa-siswa SMA Negeri 9 Malang dalam memahami pendidikan politik 
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melalui pemilihan ketua OSIS dan bisa berpartisipasi langsung melalui 

pendidikan politik yang ada disekolah.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai Calon Pendidik Sebagai bahan pertimbangan alternative dalam 

memahami dan menyampaikan pentingnya pendidikan politik bagi siswa. 

b. Bagi Mahasisiwa 

Dapat membantu mengembangkan peran pendidikan dan pemilihan ketua 

OSIS sebagai sarana pendidikan politik di setiap lembaga Pendidikan yang ada di 

Indonesia. 

c. Bagi Instansi 

Menambah koleksi refrensi di kampus FKIP UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH malang, khususnya Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

kewarganegaraan (PPKn) serta hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar 

pemikiran untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

d. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan deskripsi tentang fungsi dan 

peranan siswa dalam berpartisipasi dalam penerapan pendidikan politik disekolah, 

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk mendalami 

teori dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat, selain itu, penelitian ini 

diharapkan menjadi masukan bagi sekolah yang bersangkutan tentang sejauh 

mana upaya sekolah dalam membentuk keaktifan dan peran siswa dalam 

pendidikan politik di SMA Negeri 9 Malang melalui Pemilihan Ketua OSIS 

(PILKAOS). 
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E. Pembatasan Masalah 

Agar memperoleh kejelasan tentang arah dan tujuan dalam penelitian ini, 

maka peneliti membatasi masalah penelitian agar tidak menyimpang dari pokok 

bahasan. Adapun batasan masalah penelitian ini adalah :  

1. Penelitian ini menitik beratkan pada peran pendidikan politik di SMA Negeri 

9 Malang melalui pemilihan ketua OSIS? 

2. Penelitian ini menitik beratkan terhadap faktor-faktor pendukung dan faktor-

faktor penghambat yang mempengaruhi  pendidikan politik di SMA Negeri 9 

Malang dalam pemilihan ketua OSIS? 

3. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 9 Malang? 

F. Penegasan Istilah 

1. Pendidikan Politik 

Kartono (1996:64) pendidikan politik adalah merupakan upaya yang 

disengaja dan sistemis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan 

yang bertanggung jawab secara etis dan moral dalam mencapai tujuan-tujuan 

politik. 

Penjelasan dari pendapat diatas bahwa pendidikan politik itu bukan untuk 

upaya yang disengaja dan sistemis untuk membentuk individu terutama siswa agar 

mampu menjadi partisipan yang mempunyai tanggung jawab, moral dan selalu 

mengamalkan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Politik dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi dan peran siswa dalam 

pendidikan poltik di SMA Negeri 9 Malang melalui Pemilihan Ketua OSIS 

(PILKAOS). 
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2. Pemilihan Ketua OSIS (PILKAOS) 

Pemilihan ketua dalam pemilihan ketua OSIS ini tidak sama dengan 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang harus melalui partai dan beberapa 

persyaratan tertentu melainkan dalam pemilihan ketua OSIS ini siapa saja dapat 

mencalonkan namun harus bisa bertanggung jawab, bisa membagi antara belajar, 

organisasi dan bisa menjalankn semua tugas kepemimpinannya sesuai dengan visi 

misi sekolah. 

Sama halnya dengan pemilu yang asli pemilihan ketua OSIS (PILKAOS) 

ini akan dilaksanakan semirip mungkin dengan yang asli. Misalnya: surat suara 

yang dibuat mirip seperti aslinya, pengurus OSIS lama yang menjadi PPS (Panitia 

Pemungutan Suara, waka kesiswaan yang menjadi dan kepala sekolah menjadi 

KPU pusat. Jika salah satu calon belum puas dengan hasil pemilihan dan 

mencurigai ada kecurangan bisa mengadukan ke MK yang dijabat oleh ketua 

yayasan. Dalam hal ini sekolah diibaratkan sebagai negara namun dengan 

perumpaan yang jelas dan sesuai dengan apa yang ada didalam struktur negara. 

Kartono (1982:7) Organisasi adalah sistem kegiatan terkoordinasi dari 

kelompok yang bekerja sama mengarah pada tujuan bersama di bawah 

kewenangan dan kepemimpinan. Upaya siswa dalam menerapkan nilai-nilai 

pendidikan politik didalam sekolah yaitu melalui kegiatan organisasi intra sekolah 

(OSIS) merupakan suatu organisasi yang cuma ada didalam sekolah dan OSIS ini 

merupakan sebagai wadah organisasi siswa didalam sekolah, guna untuk melatih 

siswa agar dalam berorganisasi dengan baik dan sesuai dengan visi misi sekolah 

maka organisasi ini bersifat intra sekolah dan tidak menjadi organisasi lain yang 

ada diluar sekolah. 
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Tujuan dari organisasi intra sekolah (OSIS) yaitu untuk mengajarkan siswa 

memiliki jiwa kepemimpinan, mempunyai daya tangkal terhadap berbagai 

ancaman, dan memberikan keputusan yang bijaksana kepada anggotanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


