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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Permasalahan politik di Indonesia sering mengalami pasang surut.  Pasca 

reformasi, keikutsertaan warga negara dalam arena politik menampakan gejala 

kelesuan yang diindikasikan pada penurunan kualitas serta kuantitas partisipasi 

politik. Dalam pelaksanaan pemilihan umum misalnya. Dibeberapa daerah di 

Indonesia masih bermasalah terkait tingginya tingkat golongan putih (golput) akibat 

ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik maupun figur yang 

ditawarkan. Pelaksanaan partisipasi politik masih terancam penggunaan politik 

uang (money politics) dalam mempengaruhi proses pemilihan seseorang. Untuk 

menangani semua permasalahan tersebut pemerintah harus mengurangi angka 

golput, memberikan sanksi tegas pihak money politics, Sehingga kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah dan figur pemimpin turut meningkat.  

Melihat hal tersebut perlu adanya penanganan serius dari pemerintah dalam 

menangani rendahnya partisipasi politik masyarakat dan generasi muda. Sementara 

pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang 

(BAKESBANGPOL) telah melaksanakan pendidikan politik kepada generasi muda 

setiap tahunnya. Menurut Rusadi Kantaprawira pendidikan politik adalah sebagai 

upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi  
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secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai faham kedaulatan rakyat atau 

demokrasi bahwa rakyat harus menjalankan tugas partisipasi.1 

Politik sendiri tidak lepas dari partisipasi warga negara. Pelaksanaan 

partisipasi politik termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

jaminan dan perlindungan negara terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara, 

seperti hak menyampaikan pendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak 

yang sama dihadapkan hukum dan pemerintahan serta hak mendapatkan keadilan.2 

Partisipasi politik menurut Hantington dan Nelson yang menyatakan partisipasi 

politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan 

yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya.3 Partisipasi politik pada 

dasarnya adalah kegiatan sekelompok orang untuk ikut dalam kegiatan politik. 

Partisipasi masyarakat yang rendah mempengaruhi proses politik dan 

pemerintahan. Tingginya angka golput akan menguntungkan calon yang belum 

tentu berkualitas atau disukai. Artinya, calon bisa menang hanya dengan perolehan 

suara yang rendah atau hanya mempunyai basis massa yang sedikit karena banyak 

masyarakat yang golput. Ini mengakibatkan legitimasi kekuasaan calon terpilih 

akan berkurang. Dalam pemilihan secara langsung seperti saat ini calon yang 

terpilih akan merasa bahwa ia pilihan “rakyat” dan bebas melakukan apa yang 

dikehendakinya, yang justru hal ini akan menjadi bumerang bagi pemilih golput. 

 

                                                           
1 Kantaprawira, Rusadi. 2006. Sistem Politik Indonesia (Model Suatu Pengantar). Bandung. Sinar 

Baru Algensindo. Hlm 56 
2 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2015 tentang jaminan dan perlindungan negara 
3 Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, 

Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 9-10. 
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1.1 Tabel Presentase Partisipasi dari tahun ke tahun. 

Pemilu Tingkat Partisipasi (%) 

2004 84,07% 

2009 71% 

2014 62,58% 

Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum diolah.4 

Berdasarkan data diatas penurunan partisipasi pemilih juga berimbas 

kepada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Secara nasional pemilihan kepala 

daerah mengalami penurunan partisipasi pemilih sebesar 55 - 56%. 

1.2 Tabel Presentase Partisipasi Pemilihan Legislatif  Kota Malang 

Tahun Suara Pemilih 

Tetap 

Tingkat 

Partisipasi 

(%) 

Golput 

2004 424.435 603.029 70,38% 29,62% 

2009 374.507 570.885 65,60% 34,40% 

2014 424.598 621.573 67,77% 32,23% 

Sumber: Data KPU Kota Malang diolah .5 

Berdasarkan data diatas tingkat partisipasi politik di Kota Malang dari tahun 

2004 - 2014 mengalami kenaikan yang cukup baik dibanding dengan daerah-daerah 

lain di Indonesia. Pada tahun 2004 tingkat partisipasi politik di Kota Malang hanya  

sebesar 70,38% , akan tetapi pada tahun 2009 tingkat partisipasi mengalami 

penurunan sebesar 65,56%, dan tahun 2014 partisipasi sebesar 67,77%. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) tahun 2013 jumlah 

penduduk usia muda di Indonesia adalah sebanyak 62.985.401 jiwa atau 29,5% dari 

                                                           
4 Dokumen Komisi Pemilihan Umum. 2014 
5 Dokumen Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. 2014 
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total populasi 213,287 juta jiwa penduduk Indonesia, bahkan jumlah tersebut 

diperkirakan masih akan terus bertambah secara signifikan dari tahun ke tahun.6 

Dari data tersebut dapat dilihat potensi yang sangat besar bagi negara ini agar bisa 

memberdayakan generasi muda. Dari segi kuantitas angka tersebut menjadi indikasi 

betapa potensialnya jumlah pelaku politik usia muda di Indonesia. Fakta bahwa 

generasi muda sebagai pelopor gerakan perubahan kearah perbaikan suatu bangsa. 

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia menunjukan bahwa perintis berbagai gerakan 

perubahan politik bangsa selalu diawali oleh generasi muda. Perjuangan generasi 

muda sudah dimulai sebelum hingga mencapai masa kemerdekaan, karena itu 

generasi muda dijuluki sebagai agent of social change atau generasi yang dapat 

mempelopori suatu perubahan kearah perbaikan suatu bangsa. 

Sementara itu program fasilitasi pendidikan politik bagi generasi muda 

dilaksanakan setiap satu tahun sekali oleh Bakesbangpol Kota Malang. Kegiatan 

tersebut berlangsung selama  3 (tiga) hari yang dihadiri oleh 500 peserta, terdiri dari 

80 orang generasi muda Kecamatan Blimbing, 80 orang generasi muda Kecamatan 

Lowokwaru, 80 orang generasi muda Kecamatan Sukun, 80 orang generasi muda 

Kecamatan Kedungkandang, serta 100 orang mahasiswa yang aktif dalam 

organisasi kemahasiswaan.7 Dalam kegiatan tersebut Bakesbangpol juga  

menambahkan bawasanya program pendidikan politik merupakan hal wajib yang 

perlu diikuti oleh setiap generasi muda, khususnya pemilih pemula usia 17 sampai 

19 tahun, sehingga generasi muda dapat mengetahui akan pentingnya pendidikan 

politik terhadap individu masing-masing serta bagi negara. Dengan dilaksanakan 

                                                           
6 Data Badan Pusat Statistik Nasional. 2013 
7 Dokumen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang 
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kegiatan ini bagi generasi muda diharapkan dapat melahirkan dan menciptakan 

masyarakat atau pemuda yang kritis, terorganisasi, menghormati hukum, bervisi 

jauh, evaluatif terhadap kebijakan publik dan tidak membabi buta terhadap figur 

seorang pemimpin. Generasi muda sendiri adalah pemegang estafet pembangunan 

politik dan demokrasi, pemuda hari ini, pemimpin di masa depan. 

Sementara untuk Kota Malang sendiri dalam mewujudkan tingkat 

partisipasi pemuda masih terjadi kendala yaitu pemuda saat ini cenderung acuh, 

cuek, masa bodoh terhadap proses politik atau perkembangan politik di negara ini. 

Serta masih kurangnya peran pemerintah dalam politik pemuda saat ini belum 

diaraskan secara penuh. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya golput, faktor 

tersebut menjadi permasalahan yang cukup serius dan harus segera ditangani terkait 

rendahnya partisipasi politik dan tingkat kesadaran generasi muda terhadap haknya 

sebagai wargai negara. Generasi muda saat ini cenderung aktif terlibat dalam 

perkembangan politik dalam negeri namun kepedulian generasi muda hanya pada 

media-media sosial seperti facebook, twitter dan lainnya. Hal tersebut 

membuktikan bahwa tingkat partisipasi generasi muda hanya berada di permukaan 

saja, belum ada partisipasi aktif terlibat untuk ikut sebagai pengawas 

penyelenggaran pemilu dan lainnya.  

Namun soal pilihan politik generasi muda memiliki pilihan yang beragam, 

akan tetapi generasi muda saat ini rentan terpengaruh isu-isu dan keadaan saat ini. 

Untuk pilihan partai politik generasi muda cenderung memilih partai yang sedang 

dominan saat ini, dalam pemilihannya generasi muda lebih hati-hati.  Generasi 

muda pada umumnya hanya dijadikan objek kepentingan negara disatu sisi dan 

partai politik disisi lain. Sehubungan dengan kondisi masyarakat yang ada di dalam 
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keterbelakangan politik, kemudian merangsang partisipasi politik secara aktif dari 

generasi muda dalam usaha pembangunan perlu adanya pendidikan politik. 

Sedangkan yang dimaksud pendidikan politik menurut Instruksi Presiden No. 12 

Tahun 1982 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik 

Generasi Muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan 

kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian pancasila dan UUD 

1945 sebagai budaya politik bangsa.8 Pendidikan politik terus ditingkatkan agar 

terbangun karakter bangsa yang merupakan watak atau kepribadian bangsa 

Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai 

kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, antara lain kesadaran 

kebangsaan, cinta tanah air, kebersamaan, keluhuran budi pekerti, dan keikhlasan 

untuk berkorban bagi kepentingan bangsa.9 Pendidikan politik Indonesia ditujukan 

untuk menciptakan generasi muda yang mampu menjalankan peran dan posisi 

politisnya dalam suasana budaya politik Pancasila sehingga terciptanya iklim 

demokrasi yang menuntut partisipasi warga negara yang bernafaskan Pancasila.10   

Pendidikan politik yang diselengarakan sudah diatur dalam peraturan 

Walikota Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bakesbangpol. 

Pendidikan Politik yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol merupakan sarana 

membentuk karakter kepemimpinan pada generasi muda.11 Bila melihat potensi 

generasi muda yang cukup besar tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan 

politik sangatlah penting untuk disampaikan sejak dini dan diketahui, dipahami oleh 

                                                           
8 Instruksi Presiden Nomor. 12 Tahun 1982 tentang Pedidikan Politik Generasi Muda 
9 Ibid 
10 Ibid 
11 Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kota Malang 
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rakyat Indonsia serta generasi muda agar rakyat tidak menjadi objek politik tetapi 

juga berperan sebagai subjek politik. Dengan dilaksanakannya pendidikan politik 

oleh Bakesbangpol diharapkan generasi muda menjadi “melek politik” agar 

bersinergi dalam usaha pembangunan serta partisipatif,  karena rakyat akan sadar 

akan hak dan kewajibannya, sadar hukum, kritis, aktif dan kreatif serta konstruktif. 

Sehingga bila masyarakat sudah dapat melek politik tingkat partisipasi juga 

akan meningkat, hal ini akan menekan akan golput semakin berkurang. Sementara 

itu berapa kerugian yang didapat oleh negara dikarena golput. Dengan hal tersebut 

juga membuat kesadaran politik masing-masing individu meningkat sehingga 

masyarakat tanpa paksaan atau sengaja dimobilisasi datang ke Tempat Pemilihan 

Suara (TPS) dengan kesadaran politiknya. Masyarakat yang sudah melek politik 

merangsang menjadi partisipasi aktif dalam usaha pembangunan. Sehingga muncul 

budaya politik partisipasi yang ditandai dengan kesadaran poltik yang sangat tinggi 

dan masyarakat merasa perlu terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai 

perlunya keterlibatan dalam politik.12 

Berdasarkan atas permasalahan generasi muda dalam hal partisipasi politik, 

sangat penting bagi pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan politik perlu adanya 

kerjasama dengan dinas terkait atau swasta dalam mensukukseskan pelaksanaan 

program pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda. 

Bakesbangpol memaparkan bawasanya pendidikan politik ini dilaksanakan agar 

dapat memeberikan pembelajaran kepada generasi muda, memberikan motivasi 

serta pemahaman akan pentingnya peran generasi muda dalam setiap proses 

                                                           
12 Gabriel A. Almond and Bingham Powell, Comprative Politic A Developmental Approach 

dikutip Rusadi Kantrapawira, Budaya Politik, Hlm: 25 
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pemrintahan. Meskipun masih terdapat kendala dalam proses kegiatan partisipasi 

pendidikan politik saat ini yakni kurangnya minat masyarakat atau generasi muda 

guna mengikuti kegiatan tersebut. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Malang terus 

berusaha mendukung kegiatan pendidikan politik berjalan guna meningkatkan 

partisipasi generasi muda. Pendidikan politik bagi generasi muda juga diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2010 tentang Fasilitasi 

Penyelenggaraan Pendidikan Politik.13 

Berangkat dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan 

penelitian yang berjudul “Pelaksanaan program Pendidikan Politik dalam 

Meningkatkan Partisipasi Generasi Muda (Studi di Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik) 

B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang seperti yang terpapar diatas, maka ada 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan program pendidikan politik dalam meningkatkan 

partisipasi politik generasi muda di Kota Malang? 

2. Aja saja persoalan yang di hadapi dalam pelaksanaan program pendidikan 

politik dalam meningkatkan partisipasi generasi muda di Kota Malang? 

 

 

 

                                                           
13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan 

Pendidikan Politik 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pelaksanaan program pendidikan politik dalam meningkatkan 

partisipasi generasi muda Kota Malang. 

2. Mengidentifikasi apa saja persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

program pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi generasi muda 

Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis yang akan diperoleh dari penelitian ini 

adalah dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu yang berkaitan dengan 

pendidikan politik. Selain itu juga, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

dasar untuk informasi penelitian lain yang berkaitan dengan pendidikan 

politik. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan 

rekomendasi dalam pendidikan politik, khususnya bagi generasi muda. 

Diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah, tetapi juga 

untuk masyarakat selaku pihak yang juga terkena dampak atas pendidikan 

politik. Sedangkan manfaat yang didapatkan bagi penulis yaitu memberikan 

pengetahuan tentang pentingnya pendidikan politik, khususnya bagi generasi 

muda. 
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E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual pada dasarnya merupakan penjelasan secara umum 

tentang beberapa istilah atau konsep yang terkait dengan penelitian dan 

merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan 

secara abstrak suatu fenomena.14 Definisi konsep dari penelitian ini antara lain: 

a. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan 

maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini 

adalah negara. Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye ini dapat 

diklasifikasikan sebagai keputusan ( decision making ), dimana pemerintah 

mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk 

keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu 

persoalan publik.15 

Ahli lain seperti halnya W.I. Jenkins berpendapat bahwa kebijakan 

publik merupakan sebuah keputusan, beliau mendefiniskan kebijakan 

publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil 

oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan 

yang telah dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. 

Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas 

kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut.16 

Dari pemahaman yang dideskripsikan W.I. Jenkins diatas kita bisa 

menemukan bahwa suatu kebijakan publik selain mengandung unsur tujuan 

                                                           
14 Masri Sangarimbun dan Sofyan Efendi, dalam Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta. Hlm. 

34 
15 Ismail Nawawi, 2009, Public Policy. Surabaya: ITS Press. Hlm 8 
16 Solichin Abdul Wahab, 2014. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 15 
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juga keputusan atau kebijakan yang diusulkan oleh aktor dalam hal ini 

memiliki ruang lingkup tertentu atau pada situasi tertentu, dan masalah 

tertentu. Hal ini bisa terlihat juga pada pendapat ahli lainnya yakni dari 

Steven A. Peterson yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan 

atau aksi pemerintah dalam mengatasi suatu masalah.17 

Berangkat dari penjelasan dari beberapa ahli diatas kita bisa 

memahami bahwasannya kebijakan bisa dikatakan sebagai suatu arah 

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan dalam 

mencapai tujuan tertentu dan mengatasi suatu permasalahan yang 

dilaksanakan pada ruang lingkup tertentu yang dimana didalamnya terdapat 

hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan. Jadi dalam hal ini 

pemerintah selaku yang memiliki kewenangan dituntut bisa memberikan 

kebijakan-kebijakan dengan tujuan yang pasti dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada sehingga nantinya memberikan dampak yang baik 

pada masyarakat. 

b. Implementasi Kebijakan 

Menurut George Edward III (1980) yang beperspektif Top Down, 

dimana beliau menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah krusial 

bagi public administration dan public policy. Ditegaskan juga olehnya bahwa 

tanpa implementasi yang efektif keputusan dari pembuat kebijakan atau 

kebijakannya tidak bisa berjalan sukses.18 

                                                           
17 Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. 

Jakarta: Elex Media Komputindo. Hlm 23 
18 Riant, Nugroho. 2014. Op.cit. Hlm 673 
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Tidak berjalan dengan suksesnya kebijakan atau inefektifitas 

implementasi kebijakan publik biasanya karena kurangnya koordinasi dan 

kerjasama diantara lembaga-lembaga dalam pemerintahan maupun 

koordinasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Apa 

yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan melalui 

komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan target atau kelompok sasaran 

sehingga nantinya jika kelompok sasaran sudah memahami kebijakan yang 

akan dilakukan pemerintah, efektifitas dari implementasi diperkirakan akan 

menjadi lebih baik.  

Dari penjelasan diatas kita mengetahui dan bisa menyimpulkan 

bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial pada kebijakan 

publik yang dimana implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan 

dari suatu kebijakan yang menentukan keberhasilan dari kebijakan publik itu 

sendiri. Keberhasilan suatu kebijakan bisa dilihat dari berhasil tidaknya 

implementasi seperti yang dikatakan sebelumnya, tetapi implementasi 

kebijakan tidak hanya bisa dipandang dari bagaimana perumusan yang bisa 

dikatakan baik tetapi juga tentang bagaimana pelaksanaannya, dimana setiap 

jajaran yang terlibat dalam suatu kebijakan juga saling berkoordinasi agar 

implementasi menjadi lebih baik.  

Selanjutnya, tahap implementasi dinyatakan merupakan tahapan 

yang sulit, tetapi tidak menutup kemungkinan kebijakan berjalan dengan 

baik. Suatu kebijakan mungkin bisa diimplementasikan secara efektif, tetapi 

gagal memeperoleh dampak substansial karena kebijakan tidak disusun 

dengan baik maupun karena keadaan-keadaan lainnya. Oleh karena itu, 



13 
 

pelaksanaan program yang baik sangat diperlukan untuk merealisasikan 

tujuan yang diinginkan, baik dengan komitmen yang dimiliki badan 

pelaksananya maupun koordinasi yang baik dalam melaksanakan kebijakan. 

Target kebijakan juga merupakan faktor yang bisa menentukan bagaimana 

suatu implementasi kebijakan bisa berhasil atau tidak, target kebijakan yang 

dimaksudkan ialah kelompok sasaran yang nantinya akan merasakan hasil 

dari kebijakan tersebut. 

c. Partisipasi Politik 

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang 

untuk ikut serta  secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan 

memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak mempengaruhi 

kebijakan pemerintah (public policy).19 Kegiatan ini mencakup tindakan 

seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, 

menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan 

hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, 

dan sebagainya. 

Dari penjelasan diatas, maka partisipasi politik dapat diartikan adalah 

keikutsertaan warga biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam 

pemerintahan berdasarkan kesadaran sendiri guna mempengaruhi proses 

pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud partisipasi politik adalah hubungan antara pemerintah dan 

masyarakat dalam mensukseskan pendidikan politik. 

 

                                                           
19 Miriam Budiarjo, 2008. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. Hlm 150  
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d. Pendidikan Politik 

Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk 

dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Pendidikan 

politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat 

berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham 

kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas 

partisipasi.20 Pendidikan politik mensyaratkan mengandung unsur-unsur 

bernuansa moral. Semisal, ketaatan terhadap hukum atau aturan main, 

mengagungkan kepentingan publik, memproses kebijakan secara prosedural, 

pro rakyat banyak, penuh keteladanan, pencerahan publik, dan mengusung 

visi serta program yang populis. Pendidikan politik memiliki muatan politis, 

meliputi loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan 

politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan 

politik dan sikap politik.  

Di Indonesia pelaksanaan pendidikan politik mengacu pada dasar 

hukum konstitusi yaitu pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tidak 

terkecuali pada pelaksanaan bagi pendidikan politik generasi muda. Di 

Indonesia materi serta kurikulum bagi proses pendidikan politik generasi 

muda diatur dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan 

Politik bagi Generasi Muda yang menyebutkan bahwa bahan pendidikan 

politik antara lain: a) Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan 

bernegara; b) kehidupan dan kerukunan hidup beragama; c) motivasi 

berpretasi; d) pengalaman kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan 

                                                           
20 Kantaprawira Rusadi, 2004. Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi, 

Sinar Baru Algensindo, Bandung. Hlm. 55 



15 
 

penghormatan atas harkat dan martabat manusia; e) pengembangan 

kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan 

dan keinginan ikut serta dalam politik; f) disiplin pribadi, sosial dan nasional; 

g) kepercayaan pada pemerintah; h) kepercayaan pada pembangunan yang 

berkesinambungan.21 

e. Generasi Muda 

Generasi muda diharapkan memiliki kemampuan berfikir kritis, 

inovatif, dan kreatif dalam menghadapi tantangan dan persoalan bangsa. 

Generasi muda diartikan sebagai golongan manusia yang berusia usia 17 - 

30 tahun, dengan semangat yang besar diharapkan mampu menjadi penerus 

perjuangan bangsa.22 Dalam sejarah bangsa Indonesia tidak lepas dari peran 

aktif pemuda dalam menyalurkan ide dan gagasan kritis dan inovatif serta 

menjadi ujung tombak perjuangan merubah kondisi bangsa ke arah yang 

lebih baik. Mereka dikategorikan sebagai agent of social change, yaitu 

pelopor perubah ke arah perbaikan suatu bangsa. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah menyatakan bagaimana operasi atau 

kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau indikator yang 

menunjuk konsep yang dimaksud.23 Definisi operasional perlu menetapkan 

bentuk atau indikator lainnya, hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang 

relevan dan dapat diolah dengan baik. 

                                                           
21 Instruksi Presiden Nomor. 12 tahun 1982 tentang Pendidkan Politik bagi Generasi Muda 
22 GBHN, 1993, Tentang Pendidikan, Jogjakarta, Cetakan Kedua, Penerbit Pustaka Pelajar. Hlm. 4 
23 Soehartono, Irawan, 2002, Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang 

Kesejahteraan Sosial Lainnya, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 35 
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Adapun indikator yang berhubungan dengan pelaksanaan program 

pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi generasi muda adalah 

sebagai berikut: 

A. Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Politik 

1) Mekanisme Program Pendidikan Politik 

a. Fasilitasi Pendidikan Politik 

b. Sosialisasi Bantuan Politik 

c. Website dan Media Sosial 

d. Sosialisasi Pemilu 

2) Implementasi Program Pendidikan Politik 

3) Sumberdaya Program Pendidikan Politik 

a. Sumberdaya Manusia 

b. Sumberdaya Financial 

4) Koordinasi Antar Instansi 

B. Persoalan-persoalan  dalam Pelaksaan Program Pendidikan Politik 

1. Kurangnya Partisipasi Generasi Muda 

2. Kurangnya Peran Pemerintah 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara bagaimana suatu penelitian akan 

dilaksanakan. Frankel dan Wallen menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang mengkaji kualitas hubungan, kegiatan situasi, atau 

material, dengan penekanan kuat pada deskripsi menyeluruh dalam 

menggambarkan rincian segala sesuatu yag terjadi pada kegiatan atau situasi 
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tertentu.24 Adapun metode penelitian yang digunakan  penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

penelitian yang bersifat Deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang 

digunakan untuk meggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian 

tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.25 Dengan 

demikian penelitian deskriptif ini bertujuan memperoleh gambaran yang 

seutuhnya mengenai suatu hal yang menurut pandangan manusia yang 

diteliti. Penelitian deskriptif ini berhubungan dengan ide, presepsi, pendapat 

dan kepercayaan orang yang diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan 

angka. Dalam penelitian ini, akan mendeskripsikan atau menjelaskan 

pelaksanaan pendidikan politik di Badan Kesatuan Bangsa Politik dalam 

meningkatkan partisipasi generasi muda. 

b. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti 

untuk mendapatkan keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti guna 

memperoleh data yang akurat. Pada penelitian ini, penulis melakukan 

penelitian di Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Malang. 

c. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang atau invidu yang dimintai 

keterangannya terkait dengan pembahasan penelitian atau narasumber 

                                                           
24 Suharsaputra, Uhar. 2012. Metode Penelitian Kuantiatif, Kualitatif, dan Tindaka. Bandung: PT 

Refika Aditama. Hlm. 181  
25 I. Sugiyono, 2010, Teknik-Teknik Observasi, Handbook of Qualitatitive Research, Yogyakarta: 

Penerbit Pustaka Pelajar. Hlm. 134 
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terpercaya yang menguasai pembahasan atau sebagai pelaksana dalam suatu 

kegiatan yang diteliti dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan Purposive Sampling dalam menentukan subjek penelitian. 

Adapun yang dimaksud purposive sampling adalah pengambilan sampel 

atau pemilihan subjek penelitian berdasarkan penilaian (judgment) peneliti 

terkait siapa yang pantas atau memenuhi persyaratan untuk dimintai 

keterangannya terkait penelitian dimana dalam penentuan subjek 

penelitian.26 Berdasarkan pemahaman tersebut, pemilihan subjek penelitian 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Bidang Politik & Hubungan Antar Lembaga 

Sebagai penanggung jawab program 

b. Kepala SubBid. Politik, Demokrasi dan HAM  

Sebagai koordinator 

c. Staff Bakesbangpol 

Tim Pelaksana Teknis 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data 

yaitu: 

a.  Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari sumber atau subjek penelitian. 

Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau 

                                                           
26 Ira Firawati. 2014. Teknik Penentuan Subjek Penelitian dalam Penelitian Kualitatif. Diakses 

pada tanggal 18 januari 2017 http://www.penalaran-unm.org/artikel/penelitian/367-teknik-

penentuan-subjek-penelitian-dalam-penelitian-kualitatif.html  

http://www.penalaran-unm.org/artikel/penelitian/367-teknik-penentuan-subjek-penelitian-dalam-penelitian-kualitatif.html
http://www.penalaran-unm.org/artikel/penelitian/367-teknik-penentuan-subjek-penelitian-dalam-penelitian-kualitatif.html
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kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 

kegiatan, dan hasil pengujian, dalam penelitian ini sumber data primer 

diperoleh dari hasil observasi atau studi langsung di lapangan. Data primer 

dalam penelian ini diperoleh dari data observasi dan wawancara secara 

langsung dengan informan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Malang. 

b. Data Sekunder 

Data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder 

umumnya berupa bukti, seperti buku, jurnal, internet, bahan rapat, catatan 

atau laporan singkat rapat yang telah tersusun dalam arsip (data 

dokumenter) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Dan lain 

sebagainya yang menunjang dalam penulisan ini. Dalam hal ini data 

sekunder yang diperoleh dokumen Bakesbangpol pendidikan politik. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian karena hakekat 

dari penelitian adalah pencarian data yang nantinya dianalisa dan 

diinterpretasikan. Sumber data yang pertama adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan teknik dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. 

a.  Observasi 

Observasi adalah pengamatan yag dilakukan dengan sengaja dan 

sistematis terhadap aktifitas individu atau objek lain yang diselidiki.27 Adapun 

                                                           
27 Sugiyono, 2010, Teknik-Teknik Observasi, Handbook of Qualitative Research, Yogyakarta: 

Penerbit Pustaka Pelajar, Hlm. 136 
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jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, 

observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan. 

Tujuan dilakukannya observasi adalah memahami aktifitas-aktifitas yang 

berlangsung, menjelaskan siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam suatu 

aktifitas, memahami makna dari suatu kejadian, serta mendeskripsikan setting 

yang terjadi pada suatu aktifitas. 

b. Dokumentasi 

Merupakan pengumpulan data dengan melalui pencatatan terhadap 

dokumen yang ada di lapangan yang berfungsi sebagai data pelengkap dan 

pendukung teknis, sejauh data tersebut masih berhubungan dengan 

masalah-masalah yang diteliti, seperti arsip, catatan-catatan, buku laporan, 

monografi, statistik dan sebaginya. Adapun dokumentasi yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah bahan rapat dari pihak-pihak yang terlibat, 

laporan singkat rapat pendidikan politik Badan Kesatuan Bangsa Politik, 

serta dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan penelitian ini. 

c.  Wawancara 

Teknik pengumpulan data secara wawacara yaitu pengumpulan data 

yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab, mengajukan beberapa 

pertanyaan terkait permasalahan kepada narasumber, serta untuk 

melengakapi kebutuhan data yang tidak dapat diperoleh secara observasi. 

Wawancara dapat dilakukan secar terstruktur (peneliti telah mengetahui 

dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh karena kegiatan 

wawancara sesuai dengan instrumen pertanyaan). Maupun tidak terstruktur 

(peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 
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secara sistematis dan lengkap sebagai pengumpul datanya) dan dapat 

dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung 

(melalui media seperti telepon).28 

6. Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisa dengan menggunakan model interaktif (interactive models of 

analysis) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992). Analisis 

data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data 

yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.29 Kegunaan 

analisis data ialah mereduksi data menjadi perwujudan yang dapat dipahami  

dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat 

ditelaah serta diuji. Kegiatan analisis terdiri dari reduksi data, penyajian 

data/display, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

a.  Reduksi data 

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilah hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya.30 

Rangkuman catatan lapangan tersebut disusun secara sistematis agar 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil yang diperoleh serta 

mempermudah pelacakan kembali terhadap data yang diperoleh bila 

diperlukan. Dalam hal reduksi, peneliti akan memilah data-data penting atau 

prioritas bahan rapat, laporan singkat rapat Badan Kesatuan Bangsa Politik 

                                                           
28 Sugiyono, 2010. MetodePenelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, dan R&D. 

Bandung: Alfabeta. Hlm. 137 
29 Ibid 
30 Sugiyono. 2015. Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development). Bandung: 

Alfabeta. Hlm. 140 
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Kota Malang, serta dokumen  pendukung lainnya untuk dapat diolah pada 

tahap selanjutnya. 

b. Penyajian Data/Display 

Penyajian Data menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dengan melakukan penyajian data atau display, maka akan 

memudahkan dan menyederhanakan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut. Peneliti akan melakukan penyederhanaan data yang kompleks 

menjadi narasi pendek sesuai kriteria dan klasifikasi data berdasarkan 

rumusan masalah sehingga mudah dipahami. 

c.  Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada.31 Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah 

diteliti akan menjadi lebih jelas. Kegiatan ini dilakukan secara terus 

menerus selama proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki 

lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk 

menganilis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan sehingga data 

yang dihasilkan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada. 

 

 

 

                                                           
31 Ibid 


