
 1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

Beberapa tahun terakhir, khususnya di Kota Malang, muncul fenomena 

menarik terkait relasi antara siswa SMA, sekolah, orang tua siswa, dan 

pemerintah. Jika diamati, relasi antara siswa dan sekolah memunculkan 

kecenderungan siswa semakin ‘betah’ di sekolah atau siswa semakin banyak 

menghabiskan waktunya di sekolah. Beberapa alasan menyertai fenomena ini, 

seperti mengerjakan tugas, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, menyiapkan 

lomba, berorganisasi dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan 

Perwakilan Kelas (PK), serta beragam kegiatan lain. Intinya mereka sedang 

berserikat, bermusyawarah, bernegosiasi, hingga menetapkan visi dan tujuan 

untuk dicapai bersama.  

Relasi kedua, yaitu antara siswa dengan orang tua siswa. Mayoritas orang 

tua gencar mendorong putra-putrinya untuk berkegiatan fisik dan  berorganisasi, 

bahkan ‘berpolitik’ di lingkup sekolah dalam organisasi minat maupun organisasi 

kaderisasi pemimpin seperti OSIS dan PK. Namun pada sisi lain, muncul 

keengganan siswa maupun orang tua berbicara politik dalam lingkup yang lebih 

luas, seperti dalam konteks ketatanegaraan. Bahkan, siswa menyebut dirinya 

gemar berorganisasi hingga tataran mengelola dan memimpin, tetapi tidak mau 

disebut berpolitik.  

Relasi ketiga, yaitu antara siswa dengan pemerintah. Pemerintah secara 

politis memiliki kepentingan untuk menyiapkan siswa menjadi warga negara 
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secara utuh, termasuk dalam urusan politik. Bekerjasama dengan beberapa 

lembaga terkait proses politik seperti partai politik, Komisi Pemilihan Umum 

(KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah sangat gencar 

melakukan sosialisasi proses politik kepada para siswa sebagai pemilih pemula. 

Hal ini bisa dimaknai bahwa pemerintah berkeinginan agar para siswa memiliki 

pandangan, khususnya dalam bidang politik, seperti pandangan yang dikehendaki 

oleh pemerintah.  

  Fenomena ketertarikan siswa SMA dalam berorganisasi telah mengarah 

pada bentuk kegemaran. Istilah kegemaran sebenarnya kurang tepat karena pada 

tataran ini mereka jelas-jelas sangat sibuk dan terlibat secara intensif dalam 

organisasi, mulai komunitas atas kesamaan kegemaran, sampai komunitas 

berbasis ideologi. Beragam organisasi mereka ikuti hingga terkadang sangat 

menyita waktu belajar formal yang seharusnya mereka tempuh. Jika waktu belajar 

formal mereka antara 45-53 jam pelajaran dalam satu minggu, maka keterlibatan 

mereka dalam organisasi mendekati 20-25 jam pelajaran. Satu jam pelajaran 

dimaksud berdurasi 45 menit. Bisa dibayangkan bagaimana tingkat kesibukan 

siswa dalam berorganisasi. Selain pengorbanan waktu, bukti penguat kegemaran 

siswa dalam berorganisasi adalah kerelaan berkorban materi (sebut: uang atau 

barang) dan selain materi (sebut: tenaga dan pikiran).  

Kegemaran siswa dalam berorganisasi disalurkan dalam berbagai wadah. 

Dalam kategori paling sederhana terdapat organisasi standar kesiswaan yaitu 

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Perwakilan Kelas (PK). Siswa sering 

menyebut pengurus OSIS sebagai badan eksekutif dan pengurus PK sebagai 

badan legislatif. Tampaknya keberadaan OSIS dan PK ini mengadaptasi peran 
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pihak eksekutif dan pihak legislatif. Pihak eksekutif meliputi pemerintahan mulai 

kota/ kabupaten, provinsi, dan presiden beserta kabinetnya. Sedangkan pihak 

legislatif meliputi fungsi DPRD Kota/ Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR 

Pusat. 

Selain OSIS dan PK, terdapat pula organisasi pengembang dan organisasi 

pendukung yang diwadahi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstra-

kurikuler dikembangkan berbasis minat dan bakat seperti olah raga, seni, 

keilmuan, komunikasi, dan sebagainya. Dalam tinjauan paragmatis, organisasi ini 

difungsikan sebagai penggugur kewajiban karena setiap siswa harus menekuni 

minimal satu bidang ekstrakurikuler. Dalam tinjauan kontinuitas, kegiatan 

ekstrakurikuler difungsikan sebagai sarana peningkatan prestasi. Selain keduanya, 

kegiatan ekstrakurikuler dimanfaatkan sebagai sarana mendiagnosis bakat atau 

keahlian yang selama ini belum tampak pada diri siswa.  

Hampir semua organisasi yang diikuti siswa memiliki ketentuan secara 

lisan maupun tertulis. Ketentuan secara tertulis ada yang menyebutnya sebagai 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART). Dalam AD/ ART 

dijelaskan hal-hal pokok seperti nama organisasi, kedudukan, tujuan, 

keanggotaan, struktur organisasi, kepengurusan, mekanisme pemilihan pengurus, 

masa kerja pengurus, distribusi kewenangan, pertanggungjawaban kinerja, dan 

sebagainya. Intinya, dalam dokumen itu tersirat mekanisme pendidikan politik 

karena di dalamnya dibahas mengenai hubungan khalayak dengan perwakilannya, 

mekanisme pencapaian kekuasaan, bentuk kekuasaan, distribusi kekuasaan, etika, 

dan sebagainya.    

Seperti sekolah menengah atas pada umumnya, siswa SMA Negeri 3 
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Malang juga memiliki organisasi bernuansa pendidikan politik berupa OSIS dan 

PK. Organisasi ini didukung oleh beragam kegiatan yang ditampung dalam 

kegiatan ekstrakurikuler. Pertama, kelompok olahraga terdapat ekstra Foosil 

Bhawikarsu (sepak bola), Bhawikarsu Volley Ball Club (Bola Voli), B-Beam 

(Bola Basket), Bhawikarsu Badminton Club (Bulutangkis), Taekwondo, Pencak 

Silat, Catur, Tenis Meja, dan Panahan. Kedua, kelompok seni meliputi 

Bhawikarsu Traditional Dance (Tari Tradisional), Bhawikarsu Choir (Paduan 

Suara), Forum Sastra (Forsa), Teater “Air”, B-Orkestra (Bhawikarsu Orchestra), 

dan Tari Modern (Bhawikarsu Best Dancer). Ketiga, kegiatan berkaitan dengan 

komunikasi dan sains seperti Bhawikarsu Pers (Jusnalistik), Bhawikarsu English 

Club (Kelompok Peminat Bahasa Inggris), MC/ B-EOB, Karya Ilmiah Remaja 

(B-EAGER), Bhawikarsu Olympiad Team (Tim Olimpiade), Infomatic Computer 

Team (ICT), Bhawikarsu Nihon Club (Kelompok Peminat Bahasa Jepang), 

Bhawikarsu Astronomi Club (Kelompok Peminat Astronomi), dan B-BOLT (Tim 

Olimpiade Biologi). Terakhir, kelompok ekstrakurikuler selain olahraga, seni,  dan 

komunikasi yaitu Subsie Kerokhanian Islam (SKI), Pramuka, Student Company, 

Paskibra Bhawikarsu, Koperasi Siswa, Putra-Putri Bhawikarsu, Bhawikarsu 

Christian Family (Kristen/ Katolik), BX-4 (Pencinta Alam), dan Bhawikarsu Red 

Cross (Palang Merah Remaja).     

 Semua kegiatan siswa yang telah disebutkan menjalani pergantian 

kepengurusan. Dengan adanya pergantian pengurus maka di dalamnya tentu 

terjadi proses politik dan pendidikan politik. Hal ini bertolak dari pemikiran 

bahwa dalam organisasi apapun pasti terdapat kekuasaan, upaya untuk 

menciptakan keteraturan, proses meraih kekuasaan, membagi kekuasaan, dan 
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mempertanggungjawabkan kekuasaan.  

Setiap pengurus organisasi ekstrakurikuler maupun pengurus OSIS dan 

PK, selalu mengikuti mekanisme pergantian pemimpin layaknya proses politik di 

sebuah negara. Proses politik tersebut diawali dengan pembentukan panitia 

pemilihan. Ketika panitia pemilihan telah terbentuk, dilakukanlah penyusunan 

program dan tahap-tahap pemilihan, misalnya penjaringan calon, sosialisasi calon, 

kampanye calon pemimpin (dalam bentuk monolog maupun dialog berupa debat), 

pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pemenang, penyusunan 

pengurus/ kabinet, pelantikan pemimpin terpilih, penyusunan program kerja, 

pelaksanaan program kerja, evaluasi program kerja, laporan pertanggungjawaban, 

dan seterusnya. Singkat kata, inilah pendidikan politik dalam bentuk nyata yang 

terjadi di sekolah. 

  Proses panjang pendidikan politik tersebut tidak berlangsung pada 

semua kegiatan siswa. Untuk kepengurusan OSIS mengikuti tahap-tahap yang 

telah diuraikan dengan pelaksana PK. Namun untuk kepengurusan PK, 

mekanisme pergantian pengurus tidak serinci pergantian pengurus OSIS karena 

pelaksananya salah satu  sekretaris bidang dalam struktur kepengurusan PK. Hal 

itu juga berlaku pada pengurus Paduan Suara, Paskibra, Seksi Kerohanian Islam, 

Palang Merah Remaja, Pencinta Alam, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang 

menjalani pergantian pengurus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat 

perbedaan pelaksana mekanisme pergantian pengurus organisasi, namun hakikat 

pendidikan politik tetap terkandung di dalamnya. 

 Ditemukan fenomena lain pada saat pemilihan pengurus OSIS SMA 

Negeri 3 Malang selama tiga tahun terakhir. Fenomena tersebut terjadi pada tahap 
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persiapan pemilihan, saat pemungutan suara, dan pada tahap publikasi hasil.  Pada 

tahap persiapan, panitia memulainya dengan penjaringan calon sebanyak sepuluh 

orang. Selanjutnya tiga calon ketua OSIS terseleksi diperkenankan untuk 

membentuk tim sukses masing-masing. Kegiatan setiap tim sukses beragam, 

mulai dari pemasangan poster calon dilengkapi foto dan program unggulan hingga 

pembuatan pin dan pemanfaatan media sosial. Saat pemungutan suara, panitia 

tidak lagi menggunakan media kertas untuk surat suara. Sebagai penggantinya 

dibuatlah aplikasi dalam komputer dan laptop untuk sarana pemungutan suara. 

Para pemilih (terdiri atas siswa, guru, dan karyawan) telah diberi kata sandi untuk 

bisa membuka ‘layar suara’. Pada ‘layar suara’ tertayang foto para calon sehingga 

pemilih tinggal meng-klik calon yang dikehendaki. Pada tahap ketiga, berupa 

publikasi hasil. Dengan berakhirnya batas waktu pemilihan, maka hasilnya dapat 

diketahui beberapa menit kemudian. Inilah rangkaian peristiwa politik di sekolah 

yang di dalamnya terkandung pendidikan politik. 

Pendidikan politik di sekolah dengan rentang waktu cukup panjang, 

memerlukan tenaga yang besar,  dan menguras banyak pikiran tampaknya tidak 

diikuti dengan tindak lanjut sesuai harapan. Berdasarkan wawancara terhadap 

ketua PK dan diskusi kelompok terfokus dengan peserta pengurus PK, diperoleh 

data bahwa tidak semua pengurus PK yang menjadi panitia pelaksana, memahami 

fungsi dan makna tahapan pemilihan secara utuh. Lebih-lebih pengetahuan dan 

pengalaman menjadi pelaksana tersebut akan ditindaklanjuti dan dikembangkan 

menjadi salah satu pilihan profesi di kemudian hari.  

Demikian pula yang terjadi pada calon terpilih dan calon tidak terpilih 

beserta tim suksesnya. Dari wawancara yang dilakukan secara terpisah, ternyata 



 7 
 

mereka tidak memahami fungsi dan makna tahapan pemilihan secara utuh. Setelah 

dilakukan diskusi kelompok terfokus, ketidakpahaman fungsi dan makna tahapan 

ini juga terjadi pada tim sukses setiap calon. Dampak selanjutnya seperti pada 

pengurus PK yang menjadi panitia pelaksana pemilihan, bahwa mereka tidak 

tertarik untuk menekuni profesi sebagai politisi atau profesi terkait dunia politik. 

Padahal secara substantif mereka memiliki persediaan pengetahuan sebagai hasil 

pendidikan politik yang telah dijalani. 

Keengganan siswa menindaklanjuti hasil pendidikan politik di sekolah 

perlu dikaji lebih lanjut melalui sudut pandang orang tua. Dalam wawancara awal 

penelitian terhadap orang tua Ketua OSIS dan Ketua PK ditemukan dua kelompok 

jawaban. Pertama, orang tua memberikan dukungan penuh kepada putra-putrinya 

saat terlibat dalam beragam kegiatan bernuansa pendidikan politik yang 

berlangsung di sekolah. Hal ini dibuktikan dengan beragam fasilitas (berupa alat 

dan dana)  serta kesempatan yang diberikan oleh orang tua kepada putra-putrinya. 

Kedua, pada bagian pertanyaan terkait pemanfaatan hasil pendidikan politik di 

sekolah, mayoritas orang tua tidak memperkenankan putra-putrinya menekuni 

profesi sebagai politisi atau aktivitas terkait perpolitikan.    

Terkait pendidikan politik di luar sekolah, platform (kerangka dasar) 

semua partai politik peserta Pemilu 2014 (Partai Nasdem, Partai Kebangkitan 

Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai 

Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan 

Pembangunan, dan Partai Hanura), menyebut adanya kewajiban melakukan 

pendidikan politik. Namun, pendidikan politik sejauh ini belum dijalankan dengan 

baik oleh partai politik, padahal sekolah-sekolah telah memulainya lewat kegiatan 
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ekstrakurikuler. Situasi demikian bukan saja membuat regenerasi kepemimpinan 

bergerak lamban tetapi juga menyuburkan praktik korupsi di dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara (Rinakit, 2013).      

Keberadaan pendidikan politik juga dibahas dalam dokumen resmi 

berupa Undang-Undang. Perundangan yang membahas Partai Politik tersebut 

adalah UU nomor 2 tahun 2011. Dalam pasal 1 butir 4 disebutkan bahwa 

pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, 

kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Ditinjau dari letaknya, sebutan pendidikan politik merupakan salah 

satu kata kunci dalam dokumen tersebut. Hal ini terlihat dari kesejajaran dengan 

kata kunci lainnya, seperti Partai Politik, Anggaran Dasar Partai Politik, Anggaran 

Rumah Tangga Partai Politik, Keuangan Partai Politik, Menteri, dan Kementerian.  

Berdasarkan isi butir 4 pasal 1, pendidikan politik dipandang sebagai 

proses pembelajaran dan pemahaman. Dengan demikian proses tersebut berkaitan 

dengan kata kerja belajar dan memahami. Dalam aktivitas belajar dan memahami 

tentu melibatkan dua entitas pokok yaitu pihak yang mengajari dan memahamkan 

serta pihak yang diajar dan dipahamkan. Jika pembicaraan ini dikaitkan dengan 

hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara, siapa yang bertanggung 

jawab dalam pendidikan politik? Dalam pandangan Trias Politika, kekuasaan 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif inilah yang berperan dalam pendidikan politik 

(Budiardjo, 2010:281).  

Hal lain yang menunjukkan peran strategis pendidikan politik adalah 

munculnya perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 BAB XIII 

pasal 31 ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 34 ayat 3a dan 3b. 
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Ayat 3a menyebutkan bahwa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik 

bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Selanjutnya ayat 3b menjelaskan 

bahwa pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan 

kegiatan: (a) Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu 

Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; (b) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia 

dalam membangun etika dan budaya politik; dan (c) Pengkaderan anggota Partai 

Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.    

Soeprapto (2014:41), menjelaskan tiga alasan strategis keberadaan 

pendidikan politik. Mula-mula pendidikan politik difungsikan untuk menata 

kembali nilai-nilai yang telah dimiliki suatu komunitas dan memunculkan nilai-

nilai baru. Alasan selanjutnya, pendidikan politik berguna untuk mendukung 

orang yang memiliki keterampilan memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan 

hingga hal tersebut benar-benar memberikan nuansa keadilan dalam masyarakat. 

Bagian terakhir, pendidikan politik berkontribusi dalam membangun transformasi 

sosial yang lebih adil dan proporsional dalam masyarakat.  

Ada cita-cita mulia berkenaan dengan pendidikan politik dalam 

kaitannya dengan pengembangan etika dan budaya politik. Secara tersirat, sejak 

awal dikenalnya sistem politik dalam tradisi Romawi maupun Yunani, politik 

selalu berorientasi pada etika. Jika gagasan kedaulatan rakyat berkembang dalam 

tradisi Romawi, maka kedaulatan hukum tumbuh dalam tradisi Yunani (Kamis, 

2014:1). Namun fenomena sepuluh tahun terakhir tampaknya menguatkan dugaan 



 10 
 

terjadinya ‘gegar’ politik dalam pengurusan negara karena aktivitas politik yang 

diterapkan partai politik dan politisi telah bergeser dari hakikat politik yang 

bernilai dan beretika.   

Ditemukan beragam pandangan berkaitan dengan bangunan pendidikan 

politik saat ini. Demaine (2004) menulis political education in the form of civics 

and citizenship education has been the subject of extensive curriculum debate and 

development in Australia in recent years.  Di Australia, pendidikan politik dalam 

bentuk kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan menjadi inti dari 

perdebatan kurikulum secara luas dan baru saja berkembang beberapa tahun. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan politik berkaitan erat dengan 

kewarganegaraan dan ada usaha untuk memasukkannya ke dalam kurikulum 

pendidikan secara umum.  

Perlu ditegaskan ulang bahwa pendidikan politik hakikatnya adalah 

aktivitas menata ulang norma, kaidah, dan nilai yang selama ini telah ada dan 

usaha untuk menghadirkan nilai-nilai baru. Layaknya proses pencerdasan, 

kegiatan ini menyiapkan proses pemindahan pengetahuan, pembentukan sikap 

positif tertentu, dan pergeseran perilaku menuju tatanan yang lebih bermartabat.  

Bangunan pendidikan politik secara ideal merupakan konstruksi aspek kognitif, 

psikomotor, dan sikap. Hanya saja fenomena yang muncul saat ini bangunan 

politik sering dipersempit menjadi aktivitas memberikan suara saat pemilu. 

Memang pendidikan politik tidak terlepas dari pembicaraan tentang 

hakikat politik secara filosofis dan pragmatis, serta partisipasi politik. Simpulan 

yang diperoleh dari pendapat Miriam Budiardjo (2010:14), bahwa politik dalam 

konteks negara yang berdaulat memiliki korelasi dengan masalah kekuasaan atau 
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kewenangan, pengambilan keputusan dari beberapa pilihan, kebijakan terkait 

kepentingan khalayak, dan alokasi atau pembagian kekuasaan. Berdasarkan 

batasan tersebut politik dalam tataran pragmatis memang identik dengan 

kekuasaan dan distribusi kekuasaan itu sendiri. Pembicaraan kekuasaan dan 

distribusinya tentu mengarah pada sistem (termasuk demokrasi) dan 

mekanismenya, dalam hal ini adalah pemilihan umum (Pemilu).    

Jika diurai berdasarkan variabel ilmu bahasa, judul penelitian ini berisi 

dua frasa benda. Keduanya adalah perspektif siswa SMA dan pendidikan politik. 

Frasa pertama berintikan kata perspektif yang diterangkan oleh siswa SMA. 

Selanjutnya kata pendidikan diterangkan oleh kata politik. Perspektif dimaknai 

sebagai sifat-sifat yang akan dipelajari dalam menelaah sesuatu, terkadang disebut 

juga paradigma (Ishomuddin, 1997:105). Selanjutnya, kata pendidikan berarti 

proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.  

Pendidikan juga bisa diartikan proses dan cara perbuatan mendidik. 

Adapun kata politik memiliki arti pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau 

kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan). 

Pembicaraan mengenai politik secara umum dan pendidikan politik secara spesifik 

tentu tidak terlepas dari negara. Bila negara dikaitkan dengan demokrasi sebagai 

sebuah sistem, maka pemilihan umum (Pemilu) merupakan prasyarat penting 

(Asshiddiqie, 2013:1).  

Kajian ilmiah dunia politik di negara-negara Barat banyak dipengaruhi 

oleh pemikiran filsuf Yunani Kuno abad ke-5 SM. Plato dan Aristoteles 

berpandangan bahwa politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat 
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politik terbaik dan seimbang. Dalam tatanan kehidupan semacam itu manusia 

diharapkan dapat hidup bahagia sebab berpeluang untuk mengembangkan bakat, 

berinteraksi dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana 

moralitas yang tinggi. 

Pembicaraan hubungan antara pendidikan politik dan negara, sebenarnya 

berimbas pula pada pembahasan kekuasaan, keputusan, kebijakan, dan distribusi 

kekuasaan. Tidak dipungkiri lagi bahwa aktivitas politik akan berujung pada 

peraihan kekuasaan. Selanjutnya dalam kekuasaan akan diisi aktivitas 

pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, dan untuk mencapai 

keseimbangan dan efektivitas dilakukan pula distribusi kekuasaan.   

Pendidikan politik memiliki peran strategis bagi keberlangsungan sebuah 

negara. Hal ini berarti pendidikan politik yang berhasil akan mampu mengawal 

unsur-unsur negara secara penuh. Menurut Budihardjo (2010:51), unsur negara 

meliputi wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Beberapa variabel yang 

perlu diperhatikan dalam mempelajari wilayah suatu negara di antaranya besar-

kecil (luas wilayah) suatu negara. Berdasarkan prinsip the sovereign equality of 

nations dalam Hukum Internasional, semua negara sama martabatnya. Namun 

dalam kenyataannya negara kecil sering mengalami kesulitan untuk 

mempertahankan kedaulatannya, apalagi jika tetangga itu adalah negara besar.  

Alasan lain memosisikan pendidikan politik menjadi hal penting karena 

munculnya fenomena penurunan angka partisipasi keterlibatan penduduk (sebut: 

pemilih) selama 20 tahun terakhir. Berdasarkan data yang diliris Komisi 

Pemilihan Umum (KPU), sepanjang empat kali pemilu pada era reformasi (tahun 

1999, 2004, 2009, dan 2014), jumlah penduduk yang memiliki hak pilih 
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mengalami peningkatan 17,3%-21,7%. Namun yang sangat ironis justru terjadi 

penurunan angka partisipasi pemilih. Anehnya, peningkatan justru terjadi pada 

kasus amuk masa berkaitan dengan hasil pemilu, gugatan hasil pemilu, praktik 

politik uang, dan mahalnya ‘biaya’ politik. Gejala ini disinyalir sebagai kegagalan 

pendidikan politik yang diterapkan saat ini (Fadjar, 2013: 30; Hendry, 2012: 89; 

Rush, 2013: 185; Asshiddiqie, 2013: 90). 

Dalam tataran ideal, sistem demokrasi yang diwujudkan dalam pemilu 

sebenarnya ingin memosisikan penduduk pada tingkatan tertinggi. Dengan kata 

lain penduduk sebagai pemegang kendali pemerintahan. Karena itulah setiap 

negara hendaknya menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam 

mempelajari masalah penduduk ini faktor kepadatan, tingkat pembangunan, 

tingkat kecerdasan, homogenitas, dan nasionalisme perlu diperhatikan. Penduduk 

suatu negara biasanya menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakan dari 

bangsa lain. Perbedaan ini tampak dalam kebudayaan, nilai-nilai politiknya, atau 

identitas nasionalnya (Budiardjo, 2010:17).  

 

B. Perumusan Masalah 

Dalam latar belakang telah diuraikan kondisi pendidikan politik yang 

berlangsung di sekolah-sekolah Indonesia, khususnya untuk jenjang SMA. 

Pendidikan politik yang telah berlangsung dengan segala dinamika dan 

memerlukan pengorbanan amat besar, diharapan dapat memperkaya ‘persediaan’ 

pengetahuan siswa hingga terealisasi dalam bentuk keterampilan dan sikap. 

Namun, disini muncul kesenjangan antara ‘persediaan’ pengetahuan dengan 

keterampilan dan sikap, hingga memerlukan kajian ilmiah untuk mengungkapnya. 
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Kajian terhadap kesenjangan tersebut dijabarkan dalam rumusan masalah 

penelitian, yaitu ”Bagaimanakah konstruksi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) 

terhadap pendidikan politik?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Pendidikan politik memiliki dimensi demikian luas dalam kaitannya 

dengan konsep dan landasan filosofis. Karena itu tidak mungkin semuanya 

dicanangkan menjadi tujuan penelitian. Secara khusus, tujuan penelitian ini 

adalah: mendeskripsikan dan memahami konstruksi siswa Sekolah Menengah 

Atas (SMA) terhadap pendidikan politik. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Selain memiliki tujuan, setiap penelitian tentu mempunyai kegunaan. 

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan 

praktis. Rincian dan penjelasan kegunaan penelitian disajikan sebagai berikut. 

1. Kegunaan teoritis: menemukan proposisi terkait dengan konstruksi 

pendidikan politik. 

2. Kegunaan praktis 

1) bagi partai politik memberikan informasi kepada fungsionaris partai politik 

berkaitan dengan perilaku pemilih pemula. 

2) bagi lembaga eksekutif memberikan informasi sebagai bahan dalam 

merencanakan dan melaksanakan pendidikan politik dan pendidikan 

kewarganegaraan. 

3) bagi lembaga legislatif sebagai informasi dan bahan dalam penyusunan 
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undang-undang dan kebijakan berkaitan dengan aktivitas politik.  

4) bagi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) sebagai informasi 

berkaitan dengan perilaku pemilih. 

5) bagi lembaga pendidikan/ sekolah sebagai bahan evaluasi dan peningkatan 

partisipasi warga sekolah akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab 

berbangsa dan bernegara. 

 


