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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab II ini, akan dibahas subbab-subbab sebagai berikut: 1) kajian 

teoritis, 2) kajian empiris, dan 3) kerangka berpikir. 

2.1 Kajian Teoritis 

2.1.1 Model 

Jamil (2012:300) mengemukakan model adalah pola (contoh, acuan, ragam, 

dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Dengan kata lain 

model merupakan suatu acuan yang sudah ditetapkan dalam suatu lembaga untuk 

di terapkan dalam sebuah organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan contoh yang 

telah diberikan. 

2.1.2 Penerapan 

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menyatakan penerapan adalah sebuah 

perbuatan yang menerapkan akan sebuah keyakinan atau bentuk pemikiran. Nurdin 

(2005:70) mengemukakan bahwa kata penerapan bermuara pada aktivitas, adanya 

aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung 

arti bahwa penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana 

dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk 

mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu penerapan tidak berdiri sendiri tetapi 

dipengaruhi oleh objek berikutnya. Penerapan adalah tindakan pelaksanaan atau 

pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap sesuatu bidang untuk suatu 

kegunaan ataupun tujuan khusus. 

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi: 

1. Adanya program yang dilaksanakan 

2. Adanya kelompok target 



10 
 

3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses 

penerapan tersebut.  
(Wahab, 1990:45) 

 

2.1.3 Kompetensi Kewarganegaraan 

Kompetensi kewarganegaraan adalah seperangkat pengetahuan, nilai, dan 

sikap serta keterampilan yang mendukung menjadi warga negara yang partisipatif 

dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Margaret 

Stimman Branson (1999:8) menyatakan bahwa terdapat tiga kompetensi 

kewarganegaraan utama Pendidikan Kewarganegaraan itu adalah pengetahuan 

kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), 

dan sikap kewarganegaraan (civic dispotisition). Civic knowledge berkaitan dengan 

isi atau apa yang harus warga negara ketahui. Civic skills merupakan keterampilan 

apa yang seharusnya dimiliki oleh warga negara yang mencakup; keterampilan 

intelektual dan keterampilan partisipasi. Sedangkan civic disposition berkaitan 

dengan karakter privat dan publik dari warga negara yang perlu dipelihara dan 

tingkatan dalam demokrasi konstitusional. 

Ketiga kompetensi pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dengan 

sasaran pembentukan pribadi warga negara. Warga negara yang memiliki 

pengetahuan dan sikap kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang percaya 

diri (civic confidence), warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan 

kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang mampu (civic competence), 

warga negara yang memiliki sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan 

menjadi warga negara yang komitmen (civic commitment), dan pada akhirnya 

warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan 
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kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang cerdas dan baik (smart and good 

citizenship). (Winarno, 2014:26-27) 

2.1.3.1 Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) 

Civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan 

kandungan atau isi apa saja yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Civic 

knowledge berkenaan dengan apa -apa yang perlu diketahui dan dipahami secara 

layak oleh warga negara. 

National Center for Learning and Citizenship (NCLC) (dalam Winarno 

2012:108) menyatakan, civic knowledge berisikan item pernyataan yang berkaitan 

dengan sejarah dan pengetahuan kontemporer, seperti pemahaman tentang struktur 

dan mekanisme pemerintahan konstitusional dan prinsip-prinsip yang 

melandasinya. 

Adapun komponen pengetahuan kewarganegaraan menurut John J. Patrick 

and Thomas S. Vont sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Pengetahuan Kewarganegaraan (civic knowledge) 

1. Mengidentifikasi dan menggambarkan fenomena (kejadian/isu) politik, 

kewarganegaraan 

2. Menganalisis dan menjelaskan fenomena 

3. Mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan posisi pada acara dan 

isu public 

4. Berpikir kritis tentang kondisi kehidupan kemasyarakatan 

5. Berpikir secara konstruktif tentang bagaimana memperbaiki kehidupan 

politik/kemasyarakatan 

(Sumber: ERIC (The Education Resourcess Information Center),2006) 

2.1.3.1.1 Isi civic knowledge dalam PKn 
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Budimansyah (2007, 2008) dalam Winarno (2012:111) isi dari civic knowledge 

PKn Indonesia diwujudkan dengan lima pertanyaan sebagai berikut. 

a. Apa kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan? 

b. Apa dasar dasar sistem politik Indonesia? 

c. Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh UUD 1945 

mengejewantahkan tujuan-tujuan, niai-nilai, dan prinsip-prinsip demokrasi 

Indonesia? 

d. Bagaimana hubungan Indonesia dengan negara lain dan posisinya mengenai 

masalah-masalah Internasional? 

e. Apa peran warga negara dalam demokrasi Indonesia? 

 

2.1.3.1.2 Civic Knowledge dalam PKn Sekolah 

Berdasarkan Permendiknas No.22 Tahun 2006, secara tersirat pengetahuan 

kewarganegaraan (civic knowledge) terjabar ke dalam dan mencakup 

pengetahuan menenai 8 ruang lingkup kajian, yaitu Persatuan dan Kesatuan 

Bangsa; norma; hukum; dan peraturan; Hak Asasi Manusia; Kebutuhan Warga 

Negara; Konstitusi Negara; Kekuasaan dan Politik; Pancasila; dan Globalisasi. 

Untuk menunjukkan mana-mana kajian yang masuk dalam ranah pengetahuan 

kewarganegaraan (civic knowledge), dapat di identifikasi dari rumusan 

kompetensi dasar dari ruang lingkup tersebut. Setiap kompetensi dasar memuat 

kata “kerja operasional” yang dapat dikenalinya sebagai bagian dari apakah 

termasuk dalam ranah kognitif, afektif, ataukah psikomotor. 

2.1.3.1.3 Pembelajaran PKn untuk Civic Knowledge  
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Penting bagi guru PKn untuk memahami bagaimana menentukan dan 

mendesain model pembealajaran yang mampu mengembangkan pengetahuan dan 

wawasan kewarganegaraan (civic knowledge). Dengan kata lain bagaimana 

merancang pendekatan, strategi, metode, maupun teknik yang dapat 

mengembangkan ranah kognitif siswa. 

Model pembelajaran PKn harus disesuaikan dengan tujuan mata pelajaran 

PKn, yaitu siswa mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif; berpartisipasi 

secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secaara cerdas; berkembang 

secara positif dan demokratis dan mampu berinteraksi dalam hubungan antar 

warga. 

2.1.3.2 Keterampilan Kewarganegaraan (civic skills) 

Kompetensi esensial kedua dari civic education (Pendidikan 

Kewarganegaraan) dalam masyarakat demokratis adalah keterampilan atau 

kecakapan-kecakapan kewarganegaraan (civic skills). Branson (1998:17) dalam 

Winarno (2012:145) menyatakan sebagai berikut. 

 Jika warga negara mempratikkan hak-haknya dan menunaikan kewajiban-

kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, mereka tidak 

hanya perlu menguasai pengetahuan dasar sebagaimana diwujudkan 

dalam lima pertanyaan sebagaimana diuraikan di muka, namun mereka 

perlu memiliki kecakapan-kecakapan intelektual dan parsipatoris yang 

relevan. Kecakapan-kecakapan intelektual kewarganegaraan sekalipun 

dapat dibedakan namun satu sama lain tidak dapat dipisahkan dari 

kontennya. Kecakapan berpikir kritis tentang isu politik tertentu. 

 

Kecakapan-kecakapan intelektual yang penting untuk seorang warga negara 

yang berpengetahuan, efektif, dan bertanggung jawab, disebut sebagai 

kemampuan berpikir kritis. Kecakapan intelektual itu meliputi kemampuan 

mengidentifikasi, menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, menilai, 
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mengambil, dan mempertahankan posisi atas suatu isu Branson (1998) dalam 

Winarno (2012:146). 

Table 2.2 kecakapan-kecakapan kewarganegaraan (civic skills) 

Kecakapan intelektual 

(intellectual skills) 

Mengidentifikasi (identifying) 

Menggambarkan (describing) 

Menganalisis (analyzing) 

Menilai (evaluating) 

Mengambil dan mempertahankan posisi 

atas suatu isu (taking and defending 

positions on public issue) 

Kecakapan partisipatoris 

(participatory skills) 

Berinteraksi (interacting) 

Memantau (monitoring) 

Memengaruhi (influencing) 

(Sumber: Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 2012) 

Keterampilan kewarganegaraan disebutkan meliputi keterampilan 

berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta aktif 

mewujudkan masyarakat madani (civil society), keterampilan memengaruhi dan 

memonitoring jalannya pemerintahan dan proses pengambilan keputusan politik, 

keterampilan memecahkan masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, 

kerjasama, dan mengelola konflik. 

2.1.3.2.1 Isi Civic Skills PKn 

Isi dari civic skills ada dua, yaitu intellectual skills (kecakapan 

intelektual) dan participatory skills (kecaakapan partisipatoris). The National 

Standards of Civic and Government dan The Civic Framework for 1998 National 
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Assessment of Educational Progress (NAEP) (dalam Winarno 2012:150) 

membuat kategori mengenai kecakapan-kecakapan ini. Kecakapan-kecakapn 

intelektual penting untuk seorang warga negara yang berpengetahuan, efektif, dan 

bertanggung jawab disebut sebagai kemampuan berpikir kritis. 

2.1.3.2.2  Civic Skills dalam PKn Sekolah 

Keterampilan kewarganegaraan disebutkan meliputi keterampilan 

berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta aktif 

mewujudkan masyarakat madani (civil society), keterampilan memengaruhi dan 

memonitoring jalannya pemerintahan dan proses pengambilan keputusan politik, 

keterampilan memecahkan masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, 

kerjasama, dan mengelola konflik. Yang dimaksudkan civic skills dalam buku 

terbitan Diknas tersebut adalah participatory civic skills. Sedangkan untuk 

keterampilan intelektual kewarganegaraan adalah keterampilan intelektual yang 

rujukan materinya bersumber pada mata pelajaran Kewarganegaraan. Diknas 

(2004) dalam Winarno (2012:161) 

Udin S. Winataputra dalam Winarno (2012:161-163) melalui hasil 

penelitiannya mengidentifikasi adanya butir-butir dari komponen 

keterampilan/kecakapan kewarganegaraan. Butir-butir kecakapan 

kewarganegaraan yang disajikan ini dapat dipakai sebagai rujukan bagi materi mata 

pelajaran PKn baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia. Butir-

butir tersebut sebagai berikut. 

a) Kemampuan berkomunikasi secara argumentatif dalam Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar atas dasar tanggung jawab sosial. 
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b) Kemampuan berorganisasi dalam lingkungan sekolah atau masyarakat 

secara cerdas dan penuh tanggung jawab personal dan sosial. 

c) Kemampuan berpartisipasi dalam lingkungan sekolah ataupun 

masyarakat secara cerdas dan penuh tanggung jawab personal dan sosial. 

d) Kemampuan mengambil keputusan individual dana atau kelompok 

secara cerdas dan bertanggung jawab. 

e) Kemampuan melaksanakan keputusan individual dan atau kelompok 

sesuai dengan konteksnya secara bertanggung jawab. 

f)    Kemampuan berkomunikasi secara cerdas dan etis sesuai dengan 

konteksnya. 

g) Kemampuan memengaruhi kebijakan umum sesuai dengan norma yang 

berlaku dan konteks sosial-budaya lingkungan. 

h) Kemampuan membangun kerja sama dengan dasar toleransi, saling 

pengertian, dan kepentingan bersama. 

i)     Kemampuan berlomba-lomba untuk berprestasi lebih baik dan lebih 

bermanfaat. 

j)     Kemampuan turut serta aktif membahas masalah sosial secara cerdas 

dan bertanggung jawab. 

k) Kemampuan menentang berbagai bentuk pelecehan terhadap 

keterampilan warga negara (civic skills) dengan cara yang dapat diterima 

secara sosial-budaya. 

l)    Kemampuan turut serta mengatasi konflik sosial dengan cara yang baik 

dan dapat diterima. 
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m) Kemampuan memimpin menganalisis masalah sosial secara kritis 

dengan menggunakan aneka sumber yang ada. 

n) Kemampuan memimpin kegiatan kemasyarakatan secara bertanggung 

jawab. 

o) Kemampuan memberikan dukungan yang sehat dan penuh tanggung 

jawab kepada calon pemimpin dalam lingkungannya. 

p) Siswa memiliki kemampuan memberikan dukungan yang sehat dan tulus 

terhadap pemimpin yang terpilih secara demokratis. 

q) Kemampuan menunaikan berbagai kewajiban sosial sebagai anggota 

masyarakat dengan penuh kesadaran. 

r)    Kemampuan membangun saling pengertian antar suku, agama, ras, dan 

golongan guna memelihara keutuhan dan semangat kekeluargaan. 

s)    Kemampuan berusaha membangun saling pengertian antar bangsa 

melalui berbagai media komunikasi yang tersedia. 

t)    Kemampuan berusaha untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan 

kegiatan sosial budaya dengan kesadaran untuk berbuat lebih baik.  

Dari kedua pendapat tersebut, kita bisa membuat perbedaan civic skills dalam 

pengertian luas dan sempit. Secara luas, civic skills mencakup intellectual civic 

skills dan participatory civic skills.  Sedangkan secara sempit yang dimaksud civic 

skills adalah participatory civic skills atau keterampilan kewarganegaraan, seperti 

dicontohkan Buku Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata 

Pelajaran Kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh Diknas (2004). 

2.1.3.2.3 Pembelajaran PKn untuk Civic Skills       
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Kecenderungan pembelajaran PKn yang hanya berorientasi pada 

pemahaman akan civic knowledge perlu diubah, apalagi sebatas mengajarkan 

konsep-konsep keilmuan PKn yang sifatnya hafalan. Oleh karena itu, orientasi pada 

civic knowledge harus dilanjutkan pada pengembangan sub ranah intellectual civic 

skills yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan civic knowledge.  

Ranah keterampilan kewarganegaraan bila disandingkan dengan 

pengelompokan Benjamin S. Bloom dalam Winarno (2012:167) tentang taksonomi 

pembelajaran, maka ia sejajar dengan aspek psikomotorik. Meskipun sejajar, 

namun tetap perlu dibedakan. Dalam taksonomi Bloom, yang dimaksud ranah 

psikomotor adalah hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan 

manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Padahal keterampilan 

kewarganegaraan yang dimaksud bukanlah keterampilan dengan kekuatan fisik, 

tetapi lebih pada keterampilannya berpartisipasi pada kehidupan publik sebagai 

bentuk dari tanggung jawab kewarganegaraannya.    

2.1.3.3 Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition) 

Komponen mendasar ketiga dari civic education adalah watak 

kewarganegaraan (civic dispotision) yang mengisyaratkan pada karakter publik 

maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi 

konstitusional. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, 

berkembang secara perlahan sebagai akibat dari pada yang dipelajari dan dialami 

oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi civil 

society. Watak kewarganegaraan (civic disposition) menunjuk pada karakter publik 

maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi 
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konstitusional. Secara singkat karakter publik dan privat itu dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Ciri-ciri Watak Kewarganegaraan (civic disposition) 

1. Menjadi anggota masyarakat yang independen. 

2. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di 

bidang ekonomi dan politik. 

3. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu. 

4. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara 

efektif dan bijaksana. 

5. Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional 

secara sehat. 

(Sumber: Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 2012) 

Pentingnya watak kewarganegaraan ini jarang sekali di tegaskan. Karakter 

publik dan privat yang mendasari demokrasi, dalam jangka panjang, mungkin lebih 

merupakan dampak dari pengetahuan atau kecakapan yang dikuasai warga negara. 

Hakim Learned Hand dalam pidatonya di New York (1994) dalam Margaret S. 

Branson, dkk (1999:26) mengungkapkan pentingnya watak kewarganegaraan ini 

dalam kata-katanya yang sekarang jadi populer:  

 “kebebasan terletak pada hati manusia, baik pria maupun wanita. 

Bila ia sirna maka tak ada konstitusi, hukum, dan pengadilan yang 

dapat menyelamatkannya. Bahkan konstitusi, hukum, dan pengadilan 

tak dapat berbuat apa-apa. Namun bila ia masih di sana, maka tak 

diperlukan lagi konstitusi, hukum, dan pengadilan untuk menjaganya.” 

 

2.1.3.3.1 Isi Civic Dispotision dalam PKn sekolah  

Beradasarkan Permendiknas No. 23 Tahun 2006 dalam Winarno (2014:191) 

tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), kita bisa mengidentifikasi sejumlah 

kompetensi kewarganegaraan dalam dimensi civic disposition, untuk SMP. Dalam 

dimensi karakter kewarganegaraan, peserta didik diharapkan untuk: 
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1. Menghargai makna nilai-nilai kejuangan bangsa. 

2. Menghargai keputusan bersama. 

3. Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma kebiasaan, adat istiadat, 

dan peraturan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

4. Menghargai perbedaan dan kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat 

dengan bertanggung jawab. 

5. Menunjukkan sikap positif terrhadap pelaksanaan kehidupan demokrasi dan 

kedaulatan rakyat. 

6. Menunjukkan sikap kritis dan apresiatif terhadap dampak globalisasi. 

2.1.3.3.2 Pembelajaran PKn untuk Civic Disposition 

Sebagai pendidikan nilai atau karakter maka salah satu pendekatan 

pembelajaran dalam PKn adalah pendekatan berbasis nilai (value based approach). 

Sikap salah satu ranah amat menentukan keberhasilan seseorang dalam belajar. 

Popham dalam Winarno (2012:194) ranah afektif menentukan keberhasilan belajar 

seseorang. Pengembangan civic dispotision dapat dilakukan melalui keikutsertaan 

siswa dalam project citizen, para siswa memiliki satu kesempatan untuk 

mengembangkan berbagai watak kewarganegaraan dari kewarganegaraan 

demokrasi seperti nilai politik, kepentingan politik, toleransi politik, komitmen 

terhadap pelaksanaan hak kewarganegaraan demokrasi, komitmen terhadap 

tanggung jawab kewarganegaraan demokrasi, komitmen terhadap 

konstitusionalisme dan kecenderungan untuk berpartisipasi secara politik 

(Budimansyah 2009:21). 

2.1.4 Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

2.1.4.1 Pengertian Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 



21 
 

 1) Secara Sistematis  

Di dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan   

Menengah Nomor 226/C/Kep/0/1992 disebutkan bahwa organisasi 

kesiswaan di sekolah adalah OSIS, OSIS adalah Organisasi Siswa Intra 

Sekolah. Masing-masing kata mempunyai pengertian: 

a) Organisasi  

Secara umum adalah kelompok kerjasama antar pribadi yang 

diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dalam hal ini 

dimaksudkan sebagai satuan atau kelompok kerjasama para siswa 

yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu 

mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan. 

b) Siswa  

Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan 

menengah. 

c) Intra  

Berarti letak di dalam dan di antara, sehingga suatu organisasi siswa 

yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah bersangkutan. 

d) Sekolah  

Sekolah adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan 

kegiatan belajar mengajar, yang dalam hal ini terdiri dari Sekolah 

Dasar dan Sekolah Menengah atau Sekolah/Madrasah yang 

sederajat. 

    2) Secara Organisasi 
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        OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di 

sekolah. Oleh karena itu, setiap sekolah wajib membentuk Organisasi 

Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang tidak mempunyai hubungan 

organisatoris dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian dari 

organisasi lain yang ada di luar sekolah. 

    3) Secara Fungsional 

        Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendidikan, khususnya di 

bidang pembinaan kesiswaan, arti yang terkandung lebih jauh dalam 

pengertian OSIS adalah sebagai salah satu dari empat jalur pembinaan 

kesiswaan, di samping ketiga jalur yang lain yaitu latihan kepemimpinan, 

ekstrakulikuler, dan wawasan Wiyatamandala. 

     4) Secara Sistem 

         Apabila OSIS dipandang sebagai suatu sistem, berarti OSIS sebagai 

tempat kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai 

tujuan bersama. Dalam hal ini OSIS dipandang sebagai susatu sistem, 

dimana sekumpulan para siswa mengadakan koordinasi dalam upaya 

menciptakan organisasi yang mampu mencapai tujuan. Oleh karena itu, 

OSIS dipandang sebagai suatu sistem ditandai beberapa ciri pokok, yaitu: 

a) Berorientasi pada tujuan  

b) Memiliki susunan kehidupan berkelompok 

c) Memiliki sejumlah peranan 

d) Terkoordinasi 

e) Berkelanjutan dalam waktu tertentu 

 2.1.4.2 Landasan Hukum Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 
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1) UU Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2) UU Nomor 14 Tahun 2005; tentang Guru dan Dosen. 

3) PP 19 Tahun 2005; tentang Standar Pendidikan Nasional. 

4) Kep. Mendikbud Nomor 0461/U/1984; tentang Pembinaan Kesiswaan. 

5) Kep. Dirjen Dikdasmen Nomor 226/C/0/1992; tentang Pedoman     

Pembinaan Kesiswaan. 

6) Buku Panduan OSIS terbitan Kemdiknas tahun 2011. 

2.1.4.3 Tujuan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

Setiap organisasi selalu memiliki tujuan yang ingin dapat dicapai, begitu 

pula dengan OSIS ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain: 

1) Meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertaqwa 

2) Memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam 

mengambil keputusan yang tepat 

3) Membangun landasan keperibadian yang kuat dan mengahargai HAM 

dalam konteks kemajuan budaya bangsa 

4) Membangun, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah 

air dalam era globalisasi 

5) Memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerja 

sama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis 

6) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya 

artistik, budaya, dan intelektual   

7) Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani memantapkan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

2.1.4.4 Sifat Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 
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Organisasi ini bersifat intra sekolah dan merupakan satu-satunya organisasi 

yang sah di sekolah sebagai wadah siswa berorganisasi dan menampung seluruh 

kegiatan siswa dan tidak ada hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain, 

serta tidak menjadi bagian lain di luar sekolah. 

2.1.4.5 Perangkat Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

 1) Pembina OSIS  

       a. Kepala Sekolah, sebagai Ketua 

     b. Wakil Kepala Sekolah, sebagai Wakil Ketua 

            c. Guru, sebagai anggota sedikitnya lima orang dan bergantian setiap  

pergantian tahun ajaran  

2) Perwakilan Kelas  

Terdiri dari 2 orang dari masing-masing kelas untuk mewakili 

kelasnya dalam rapat perwakilan kelas dan mengajukan usul kegiatan untuk 

dijadikan program kerja OSIS. 

 3) Pengurus OSIS 

    a. Ketua; 

        b. Wakil Ketua I; 

       c. Wakil Ketua II; 

       d. Sekretaris; 

       e. Sekretaris I; 

       f. Sekretaris II; 

       g. Bendahara; 

       h. Wakil Bendahara; 

        i. Sekretaris Bidang, yang meliputi 10 bidang. 
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 2.1.4.6 Anggaran Dasar Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

 Secara struktural, anggaran dasar OSIS terdiri dari 7 bab dan pasal, yaitu: 

a. Bab I Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan. 

b. Bab II Asas, Tujuan, dan Sifat. 

c. Bab III Keanggotaan dan Keuangan. 

d. Bab IV Hak dan Kewajiban Anggota. 

e. Bab V Perangkat OSIS. 

f. Bab VI Masa Jabatan. 

g. Bab VII Penutup.  

 2.1.4.7 Aktivitas Siswa dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

Untuk dapat mengetahui aktivitas pengurus OSIS, dapat dilihat dari 

keikutsertaannya dalam mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS, 

dari mulai keterlibatannya secara langsung sebagai pengurus OSIS maupun 

keterlibatannya dalam mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS. 

Kegiatan yang dilakukan oleh OSIS adalah kegiatan yang bersifat kurikuler 

dan ekstrakulikuler. Kegiatan yang bersifat kulikuler dilaksanakan di luar jam 

pelajaran yang bertujuan untuk memperdalam kegiatan intra kulikuler. Sedangkan 

kegiatan yang bersifat ekstrakulikuler dilaksanakan juga di luar jam pelajaran yang 

bertujuan untuk memperluas dan menambah pengetahuan siswa, menyalurkan 

bakat dan minat siswa. 

 

2.1.4.8 Peranan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 
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Salah satu ciri pokok suatu organisasi adalah memiliki berbagai macam 

fungsi dan peranan, demikian dengan OSIS sebagai suatu organisasi memiliki 

beberapa peranan atau fungsi dalam mencapai tujuan. Peranan OSIS yaitu:  

1) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai wadah 

Organisasi Siswa Intra Sekolah merupakan satu-satunya wadah 

kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang 

lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. OSIS 

sebagai wadah organisasi artinya tempat dimana para siswa melakukan 

kegiatan bersama, bertukar ilmu, bertukar pikiran, mengeluarkan 

pendapat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. 

2) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai Penggerak atau 

Motivator 

OSIS sebagai motivator artinya mempengaruhi semangat para siswa 

untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama-sama dalam mencapai 

tujuan. Motivasi adalah suatu perangsang dan dorongan bagi seseorang 

agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik dan produktif. 

Sedangkan motivator adalah melakukan suatu dorongan tersebut. 

3) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai Pembinaan Siswa 

OSIS sebagai pembinaan kesiswaan merupakan jalur pembinaan yang 

berusaha memberi bekal pengetahuan dan pengalaman kepada siswa 

untuk memimpin dirinya, orang lain, dan lingkungannya dalam 

mengikuti kegiatan sekolah dan kehidupan sosial sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan untuk mencapai keberhasilan 

pendidikan siswa di sekolah. 
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Mulyasa (2007:43) menjelaskan pembinaan kesiswaan adalah 

segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pengawasan, penilaian, dan 

pemberian bantuan kepada siswa sebagai insan pribadi, insan 

pendidikan, insan pembangunan agar siswa tumbuh dan berkembang 

sebagai manusia seutuhnya dengan tujuan pendidikan berdasarkan 

Pancasila.  

 

 

 

2.1.4.9 Indikator Keberhasilan  

Keberhasilan kegiatan OSIS di sekolah dapat dilihat dari beberapa 

indikator, antara lain: 

1. Terdapat ruang yang di dalamnya ada struktur organisasi dan 

kepengurusan OSIS, program kerja, sarana dan prasarana yang memadai, 

serta berbagai macam piagam penghaargaan yang diperoleh sebagai hasil 

prestasi yang dicapai. 

2. Keterlibatan pengurus OSIS serta anggota OSIS/ siswa dalam berbagai 

kegiatan sekolah dengan masyarakat, seperti memperingati hari-hari 

besar nasional, macam-macam kegiatan lomba, kegiatan sosial, seni 

budaya, dan lain sebagainya. 

3. Diselenggarakannnya pelatihan kepemimpinan bagi para pengurus, 

perwakilan kelas, dan anggota, baik di lingkungan sekolah maupun 

kabupaten/provinsi. 
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4. Terselenggarannya berbagai kerja sama antar sekolah dalam berbagai 

macam kegiatan olahraga, seni, pramuka, dan lain sebagainya. 

5. Terbentuknya kelompok-kelompok belajar, forum membaca di tingkat 

sekolah maupun antar sekolah. 

6. Terbinanya dengan baik pelatihan upacara bendera di sekolah. 

7. Diselenggarakannya latihan lomba baris-berbaris pada hari-hari tertentu 

secara terencana dan terus-menerus. 

8. Terbinanya hubungan yang penuh kekeluargaan antar sesama siswa, 

guru, kepala sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. 

9. Terwujudnya sekolah sebagai wawasan wiyatamandala. 

2.2 Kajian Empiris 

2.2.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Dwi Juliani S. (2013) 

dengan judul “Pengembangan Parcipatory Skills Melalui Kegiatan Osis Untuk 

Membentuk Karakter Kepemimpinan Siswa”. Hasil dari penelitian ini disimpulkan 

bahwa keterampilan berpartisipasi (parcipatory skills) yang paling dominan 

dikembangkan melalui kegiatan OSIS untuk membentuk karakter kepemimpinan 

siswa di SMA Negeri 3 Bandung yaitu: 1) kerja sama antar pengurus, anggota, serta 

Pembina OSIS. 2) menghadiri pertemuan/kegiatan OSIS. 3) Bertukar pikiran dalam 

diskusi/kegiatan OSIS. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lely Ayu Indraswari (2015) 

dengan judul “Analisis Pengembangan Civic Disposition Dalam Kegiatan OSIS”. 

Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa, Pengembangan civic disposition dalam 

kegiatan OSIS pada siswa SMP Negeri 20 Surakarta dalam mengembangkan civic 

disposition di kegiatan OSIS diantaranya melaksanakan tanggung jawab dengan 

baik, jujur dalam bersikap dan berbicara, bekerja secara mandiri, berpikir secara 
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kritis , sopan dalam kehidupan di sekolah, dapat mendengarkan pendapat orang 

lain, dapat bernegoisasi, dan dapat berkompromi.  

Terdapat persamaan dan juga perbedaan dalam penelitian terdahulu dan 

penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya penelitian yang terdahulu dengan 

yang akan dilakukan adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang organisasi 

siswa intra sekolah (OSIS) dan salah satu jenis kompetensi kewarganegaraan. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah 

berkaitan dengan jenis penerapan dan tempat penelitian sehingga mendapatkan 

hasil yang berbeda. 

2.3. Kerangka Berpikir 

Uma Sekaran (1992) dalam Sugiyono (2014:60) mengemukakan bahwa, 

kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah 

yang penting. Kompetensi kewarganegaraan diharapkan siswa menjadi peserta 

didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan watak kewarganegaraan serta 

dapat menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan 

berpartisipasi aktif dalam membangun tatanan kehidupan berdasarkan sistem nilai 

yang berlaku. 

Warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami dan mampu 

melaksanakan dengan baik antara hak dan kewajibannya sebagai individu warga 

negara memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan 

masalah-masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai dengan fungsi dan 

perannya.(Wahab dan Sapriya:2011, hal.311 Vol. 24, No.2) 
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Adapun kerangka berpikir dalam skripsi yang berjudul “Model Penerapan 

Kompetensi Kewarganegaraan Dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah di SMP 

Negeri 8 Malang” sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber data: Kerangka Berpikir Penerapan Kompetensi Kewarganegaraan 

(Dokumen Peneliti) 
 

Model Penerapan Kompetensi Kewarganegaraan Dalam Organisasi 

Siswa Intra Sekolah di SMP Negeri 8 Malang 

Bagaimana model 

penerapan kompetensi 

kewarganegaraan 

melalui kegiatan OSIS 

di SMP Negeri 8 

Malang? 

 

Apa saja kendala-

kendala yang di hadapi 

dalam penerapan 

kompetensi 

kewarganegaraan dalam 

organisasi siswa intra 

sekolah di SMP Negeri 8 

Malang? 

 

Bagaimana solusi untuk 

menanggulangi kendala 

yang dihadapi dalam 

penerapan kompetensi 

kewarganegaraan dalam 

organisasi siswa intra 

sekolah di SMP Negeri 8 

Malang? 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan model penerapan civic knowledge, civic skill, dan civic 

dispotision dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dalam berorganisasi di SMP Negeri 8 

Malang. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan civic 

knowledge, civic skill, dan civic dispotision dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMP 

Negeri 8 Malang. 

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan solusi dalam model penerapan Kompetensi 

Kewarganegaraan dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMP Negeri 8 Malang. 

Kajian Teoritis 

1. Model 

2. Penerapan 

3. Kompetensi Kewarganegaraan 

4. OSIS 

Kajian Empiris (Penelitian Terdahulu) 

1.Dwi Juliani S. (2013) “Pengembangan Parcipatory Skills 

Melalui Kegiatan Osis Untuk Membentuk Karakter”. 

2.Lely Ayu Indraswari (2015) “Analisis Pengembangan Civic 

Disposition Dalam Kegiatan OSIS”. 

Teknik Pengumpulan 

Data 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Dokumentasi 

Teknik Analisis Data 

1. Pengumpulan Data 

2. Reduksi Data 

3. Penyajian Data 

4. Kesimpulan 

Sumber Data 

1. Pembina OSIS 

2. Siswa/ Pengurus 

OSIS 

HASIL LUARAN PENELITIAN 

1. Penerapan civic knowledge, civic skill, dan civic dispotision dalam OSIS berjalan dengan baik. 

2. Kendala penerapan civic knowledge, civic skill, dan civic dispotision dalam OSIS dapat teratasi 

dengan baik. 

3. Solusi yang ditawarkan dapat direalisasikan dengan baik oleh pengurus OSIS.  




