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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

 

A. Operasi Kecerdasan Siswa SMA Terhadap Pendidikan Politik  

Data hasil penelitian didiskusikan dengan teori konstruktivisme Jean 

Piaget. Pokok pembicaraan di dalam teori Piaget adalah operasi kecerdasan. 

Selain itu, Piaget membahas dua komponen terkait operasi kecerdasan, yaitu 

organisme dan lingkungan. Dalam segitiga kerangka pikir, kecerdasan 

ditempatkan pada puncaknya, sedangkan lingkungan dan organisme pada dua 

sudut alasnya. Ketiganya berpotensi untuk berganti posisi, bergantung pada sudut 

pandang dan fokus pembahasan.  

Mula-mula semua data penelitian akan didiskusikan dengan operasi 

kecerdasan teori konstruktivisme Jean Piaget. Dalam perkembangannya, ternyata 

data-data dari 20 pertanyaan tersebut, mengerucut menjadi empat kelompok. 

Keempat kelompok data tersebut yaitu konsep pendidikan politik, implementasi 

pendidikan politik, objek pendidikan politik, dan manfaat pendidikan politik. 

Pembahasan operasi kecerdasan siswa SMA terhadap pendidikan politik disajikan 

sebagai berikut. 

Kelompok data pertama membahas konsep pendidikan politik. Data-data 

penelitian menunjukkan bahwa konsep pendidikan politik tidak secara langsung 

dapat dijelaskan oleh subjek penelitian. Diperlukan konsep awal yang dapat 

diamati berupa peristiwa politik. Peristiwa politik ini memunculkan penjelasan 

mengenai pelaku, aktivitas, keterangan tempat, dan keterangan waktu. Beberapa 
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komponen tersebut ditarik subjek untuk membentuk konsep pendidikan politik. 

Dalam lima operasi kecerdasan Piaget, muncullah empat di antaranya yaitu 

kecerdasan bersifat reflektif, kecerdasan akibat keadaan tidak lengkap, groping 

‘upaya meraba-raba’, dan kecerdasan sebagai aktivitas asimilasi. Untuk tekanan 

eksternal tidak tampak pada kelompok data pertama ini.  

 Kecerdasan bersifat reflektif berarti seseorang dapat menjelaskan 

kecerdasan dengan kecerdasan itu sendiri. Hal ini mengandaikan keberadaan 

pendidikan politik dijelaskan dengan isi pendidikan politik itu sendiri. Sebagai 

contoh, di dalam pendidikan politik terdapat komponen pelaku sebagai penyampai 

pesan, isi atau materi, penerima materi, dan keluaran atau hasil.  Dengan demikian 

pendidikan politik dapat dijelaskan dengan menggunakan komponen-komponen 

tersebut. Akhirnya muncullah guru, kakak senior, dan panitia sebagai penyampai 

pesan, beberapa mata pelajaran dengan ranah pengetahuan dan keterampilan 

sebagai isi atau materi, siswa dengan peran Ketua OSIS/ PK sebagai penerima 

pesan serta pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil atau keluaran. 

Penjelasan selanjutnya berkaitan dengan kemajuan kecerdasan sebagai 

akibat keadaan tidak lengkap. Konsep pendidikan politik dipahami subjek secara 

tidak lengkap karena sebatas merujuk peristiwa politik. Ini terkandung arti bahwa 

pendidikan politik sebatas menghadirkan pelaku, aktivitas, dan keterangan tempat 

atau waktu. Untuk melengkapi konsep pendidikan politik maka diperlukan 

komponen pendukung. Komponen tersebut berupa konteks atau kondisi yang 

mendekatkan pada kehidupan subjek, yaitu posisinya sebagai Ketua OSIS/ PK. 

Dengan demikian konsep pendidikan politik sebagai bentuk yang tidak lengkap, 

disempurnakan dengan cara menghadirkan konteks.  
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Pada bagian ketiga, kecerdasan dipahami sebagai rangkaian upaya atau 

groping. Dalam penjelasan lain, istilah ini dimaknai sebagai upaya ‘meraba-raba’. 

Jika dikaitkan dengan konsep pendidikan politik, aktivitas groping ditandai oleh 

beberapa indikator. Mula-mula subjek menyejajarkan kata ‘pendidikan’ dengan 

kata ‘peristiwa’ dan ‘politik’ dimaknai sebagai aktivitas memilih atau 

menyerahkan kekuasaan. Subjek menganggap upaya ini memberikan hasil 

sehingga melanjutkan rincian yang terdapat dalam peristiwa politik diterapkan 

dalam pendidikan politik. Indikator groping tampak ketika subjek mengaitkan 

konsep dengan aktivitasnya sebagai Ketua OSIS/ PK. Indikator lainnya berupa 

usaha menetapkan unsur pendidikan politik seperti unsur yang terdapat pada 

peristiwa politik.   

Penjelasan terakhir, bahwa konsep pendidikan politik sebagai aktivitas 

asimilasi. Istilah asimilasi dimaknai sebagai interaksi antara subjek dengan 

lingkungan eksternal sehingga terjadi penyerapan informasi baru ke dalam 

pikiran. Subjek mula-mula dihadapkan pada konsep politik dalam konteks luas 

maupun terbatas sebagai lingkungan eksternal. Ternyata penyerapan informasi 

baru ke dalam pikiran menghasilkan penolakan dengan bukti ketidakmampuan 

subjek menjelaskan konsep pendidikan politik. Akan tetapi penyerapan informasi 

baru tidak berhenti sampai di sini karena subjek mengaitkannya dengan dua hal. 

Pertama dengan peristiwa politik dan kedua mengaitkannya dengan  aktivitas 

organisasinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan informasi 

baru tetap berlangsung dengan hasil pengalihan dan pengembangan.   

Kelompok data selanjutnya membahas implementasi pendidikan politik 

dalam kegiatan siswa, khususnya OSIS dan PK. Data ini diperoleh dari pertanyaan 
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wawancara terkait motivasi memimpin, proses pemilihan dan makna tahapannya, 

pelaksana pemilihan dan tugasnya, kepemilikan tim sukses, serta pembagian 

kekuasaan dan pertimbangannya. Berdasarkan operasi kecerdasan Piaget, 

ditemukan peran tekanan lingkungan eksternal, kemajuan kecerdasan akibat 

keadaan tidak lengkap, groping, hingga aktivitas asimilasi.  

Motivasi menjadi Ketua OSIS/ PK berasal dari berbagai pihak, meskipun 

dijumpai pula berasal dari pribadi subjek. Khusus pribadi subjek, sebenarnya tidak 

bisa dikatakan benar-benar murni karena kesadaran ini terbentuk setelah melewati 

kondisi tekanan secara tidak langsung. Subjek mengatakan motivasi memimpin 

berasal dari dalam diri, namun pada bagian akhir menyebutkan alasan dipaksa 

oleh keadaan dan teman. Hal ini dalam teori konstruktivisme Piaget dipandang 

memenuhi indikator tekanan eksternal. Demikian pula yang terjadi pada subjek 

lainnya ketika menyebut motivasi memimpin terbentuk atas nasihat dan anjuran 

orang tua. 

Penjelasan lain terkait tekanan eksternal dalam operasi kecerdasan 

tampak dari penjelasan subjek mengenai proses pemilihan. Dikatakan oleh semua 

subjek bahwa pemilihan dirinya terdapat unsur pendidikan politik, seperti yang 

telah dijelaskan dalam konsep. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan mengenai 

fungsi, makna, dan susunan kepanitian yang mengantarkan subjek menjadi ketua. 

Subjek berlatar Ketua OSIS mampu menyebutkan fungsi dan makna kehadiran 

ketua pelaksana pemilihan, sekretaris, seksi publikasi, perlengkapan, dan tim 

teknik yang bertugas sebagai pengembang. Adapun subjek berlatar Ketua PK 

hanya menyebut penasihat dan senior yang telah memproses pemilihannya, karena 

mekanisme pemilihan tidak melalui pemungutan suara, namun berdasarkan 
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musyawarah mufakat.  

Tekanan eksternal ditemukan pula dari dua indikator lainnya berupa 

kepemilikan tim sukses dan pembagian kekuasaan beserta pertimbangannya. 

Semua subjek mengatakan memiliki tim sukses, baik dibentuk secara resmi atau 

tidak resmi, serta atas inisiatif subjek atau atas inisiatif teman akrab. Data 

selanjutnya adalah pengakuan semua subjek mengenai pentingnya pembagian 

kekuasaan dengan beragam alasan dan pertimbangan seperti keterbatasan pribadi, 

pemerataan tanggung jawab, dan penguat kinerja organisasi.  

Data implementasi pendidikan politik dalam operasi kecerdasan Piaget 

berikutnya adalah keadaan tidak lengkap. Pernyataan ini terkandung makna 

bahwa kemajuan kecerdasan seseorang salah satunya diakibatkan keadaan yang 

tidak lengkap. Ketidaklengkapan diawali dari munculnya beragam data terkait 

motivasi memimpin, mulai tidak memiliki pengetahuan kepemimpinan hingga 

tidak memiliki motivasi tetapi mengetahui fungsi keberadaan pemimpin.  Namun 

pada bagian akhir data wawancara mengarah pada satu hal yaitu setiap subjek 

selalu memiliki motivasi memimpin.  

Groping dalam implementasi pendidikan politik tampak pada hubungan 

data motivasi memimpin, kepemilikan tim sukses, dan pembagian kekuasaan 

beserta pertimbangannya. Upaya mencoba-coba subjek penelitian dimulai dari 

penjelasan asal motivasi memimpin. Jawaban ini berlanjut pada kepemilikan tim 

sukses dari para subjek. Tim sukses dengan sengaja dibentuk oleh subjek yang 

memiliki motivasi memimpin sejak awal atau mulai masa pencalonan. Demikian 

pula ketika subjek harus membagi kekuasaan dalam bentuk menentukan kabinet 

atau menetapkan pengurus.  
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Subjek yang tidak memiliki motivasi memimpin dari dalam cenderung 

tidak mengetahui pelaksana pemilihan beserta peran dan tugas-tugasnya. 

Fenomena ini berakibat pada tidak munculnya keinginan subjek untuk mencoba 

membentuk tim sukses. Bila akhirnya memiliki tim sukses sebenarnya atas 

inisiatif orang lain atau teman akrab. Pembagian kekuasaan dalam bentuk susunan 

pengurus yang dilakukan subjek ini cenderung tidak berkriteria secara jelas,  

demikian pula pertimbangannya.  Oleh karena itu operasi kecerdasan groping 

tetap ada dengan tingkat dan akibat yang bervariasi.    

Implementasi pendidikan politik dalam operasi kecerdasan Piaget yang 

terakhir adalah asimilasi. Interaksi antara dirinya dan lingkungan eksternal berupa 

penyerapan informasi baru ke dalam pikiran ini tampak dari tindak lanjut motivasi 

memimpin dalam kaitannya dengan proses pemilihan Ketua OSIS/ PK. Informasi 

baru yang diserap berupa fungsi pemimpin sebagai hasil pemilihan. Karena 

keberadaan pemimpin sebagai hasil pemilihan, maka menimbulkan beberapa 

konsekuensi, seperti adanya komponen pendukung atau tim sukses dan kewajiban 

membagi kekuasaan. Jadi penyerapan informasi baru menghasilkan pemahaman 

bahwa tim sukses berperan dalam mengantarkan seseorang menjadi pemimpin. 

Bila terpilih, maka pemimpin tersebut memiliki hak untuk memerintah dalam 

bentuk pembagian kekuasaan.    

Bagian ketiga pembahasan perspektif siswa SMA terhadap pendidikan 

politik adalah objek kajian pendidikan politik. Objek kajian yang dimaksud adalah 

muatan atau isi pendidikan politik. Memang tidak mudah menemukan data 

berkaitan dengan hal ini. Buktinya, hampir semua subjek penelitian perlu 

mencerna pertanyaan ini dengan jeda cukup panjang. Bahkan beberapa subjek 
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penelitian mengaku tidak paham terhadap maksud pertanyaan ini sehingga 

memerlukan keterangan tambahan. Selain itu, beberapa subjek penelitian berusaha 

menjawab pertanyaan, namun setelah dianalisis ternyata jawaban tersebut tidak 

sesuai dengan maksud pertanyaan. 

Berdasarkan teori Piaget, di antara lima operasi kecerdasan yang dapat 

dianalisis adalah sifat reflektif, akibat keadaan tidak lengkap, groping, dan 

aktivitas asimilasi. Keempat operasi kecerdasan ini tampak dalam pembahasan 

objek atau isi pendidikan politik dan mata pelajaran yang terkait dengannya. Sifat 

reflektif tidak muncul ketika digunakan pilihan kata ‘disiplin ilmu’ untuk 

menyebut bentuk pengetahuan atau bidang keterampilan dari pendidikan politik. 

Namun ketika dialihkan dan disederhanakan menjadi objek, isi, atau muatan 

pendidikan politik, subjek mampu memberikan penjelasan dalam bentuk nama 

mata pelajaran. Bahkan mata pelajaran tersebut disebut berkaitan dengan 

pemilihan Ketua OSIS/ PK. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek 

penelitian mampu memaknai keberadaan pendidikan politik dalam pemilihan 

Ketua OSIS/ PK. 

Demikian pula yang terjadi pada operasi kecerdasan keadaan tidak 

lengkap. Digunakannya sebutan disiplin ilmu untuk merujuk pada objek, isi, dan 

muatan pendidikan politik ternyata terlalu jauh dari kriteria operasi kecerdasan 

tidak lengkap. Ini berarti bila ketidaklengkapan semakin jauh, maka fungsi operasi 

kecerdasan tidak akan terjadi. Karena itulah ketidaklengkapan yang terlalu jauh 

didekatkan dengan cara menggunakan istilah objek, muatan, atau isi pendidikan 

politik. Langkah ini berhasil dengan bukti diperolehnya keterangan relatif lengkap 

berdasarkan ‘umpan’ kecerdasan tidak lengkap. Keterangan relatif lengkap itu 
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berupa pengetahuan dan keterampilan dalam pendidikan politik, mata pelajaran 

berkaitan dengan pendidikan politik, maupun pelajaran berkaitan dengan 

pemilihan Ketua OSIS/ PK sebagai bagian dari pendidikan politik.  

Gejala serupa juga terjadi pada operasi kecerdasan groping dan asimilasi 

dalam kaitannya dengan muatan pendidikan politik. Subjek penelitian melakukan 

groping ketika menjelaskan muatan pendidikan politik dalam tataran teoritis. 

Groping sebagai upaya coba-coba subjek penelitian diawali dengan 

ketidakmampuannya menjelaskan ilmu-ilmu dalam pendidikan politik. 

Selanjutnya subjek diberi stimulus untuk melakukan upaya coba-coba dengan 

menyebut isi atau muatan pendidikan politik. Upaya ini memberikan hasil dalam  

beberapa indikator, seperti penyebutan mata pelajaran yang dipandang berbasis 

pengetahuan ketatanegaraan dan sejarah. Selain itu, pelajaran berbasis 

kemampuan komunikasi, negosiasi, dan etika juga disebutkan.  

Asimilasi sebagai penyerapan informasi baru dalam pikiran, terjadi saat 

membahas objek pendidikan politik. Untuk muatan pendidikan politik dalam 

tataran pragmatis, subjek menerapkan asimilasi. Pada kesempatan awal, objek 

pendidikan politik disejajarkan dengan mata pelajaran di sekolah. Dari kesejajaran 

ini subjek menyerap informasi baru berupa isi pendidikan politik seperti beragam 

mata pelajaran. Demikian pula saat digunakan pilihan kata ‘mata pelajaran’ di 

sekolah dan pemilihan Ketua OSIS/ PK dalam konteks pendidikan politik, subjek 

mampu memberikan penjelasan.      

Kelompok data paling akhir adalah manfaat pendidikan politik. Data ini 

bermula dari persetujuan semua subjek penelitian bahwa pendidikan politik 

memiliki manfaat. Rincian mengenai jenis dan bentuknya mengalir sesuai definisi 
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ulang konsep pendidikan politik. Tindak lanjut berupa analisis dan diskusi 

berdasarkan teori konstruktivisme Piaget mengarah pada operasi kecerdasan 

tekanan lingkungan eksternal, reflektif, groping, dan asimilasi.  

Operasi kecerdasan tekanan lingkungan eksternal berlaku untuk 

pembahasan manfaat pendidikan politik. Data awal hanya menyebut bahwa 

pendidikan politik memiliki manfaat, tanpa keterangan penjelas. Sebagai tindak 

lanjut, dimunculkanlah tekanan eksternal berupa motivasi memimpin yang berasal 

dari teman atau lingkungan organisasi. Kehadiran tekanan lingkungan eksternal 

ini memberikan hasil berupa rincian manfaat pendidikan politik seperti rasa 

tanggung jawab, kepemilikan kekuasaan, dan kemampuan menyelesaikan 

masalah. 

Menjelaskan manfaat pendidikan politik dengan mengacu pada definisi 

ulang konsep pendidikan politik merupakan bentuk operasi kecerdasan reflektif. 

Rincian manfaat ini ditentukan oleh definisi ulang pendidikan politik yang 

disampaikan subjek penelitian. Sebagai contoh, jika subjek penelitian memberikan 

definisi ulang dengan kata kunci keterampilan memilih, maka munculkan manfaat 

pendidikan politik berupa tanggung jawab. Manfaat pendidikan politik berupa 

kepemilikan kekuasaan ini muncul dari subjek penelitian yang mendefinisikan 

ulang konsep pendidikan politik sebagai kegiatan pengajaran meraih kekuasaan. 

Demikian pula manfaat kemampuan menyelesaikan masalah berasal dari subjek 

penelitian yang mendefinisikan konsep pendidikan politik sebagai interaksi 

pemberian pesan dari penyampai kepada penerima.  

Groping sebagai operasi kecerdasan ‘upaya coba-coba’ dapat dilihat dari 

adanya upaya subjek memberikan penjelasan tentang manfaat pendidikan politik 
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meskipun sangat umum dan belum diklasifikasikan. Beberapa kata kunci yang 

menyertai yaitu ilmu bertahan hidup, pencapaian tujuan, melatih punya pilihan, 

penyelesaian masalah, dan sebagainya. Dengan demikian penjelasan itu telah 

mengarah kepada manfaat berindikator sifat dan keterampilan. Kedua manfaat 

tersebut mengarah pada sifat tanggung jawab, keterampilan mengelola kekuasaan, 

serta perpaduan antara sifat dan keterampilan, yaitu kemampuan menyelesaikan 

masalah.  

Selanjutnya operasi kecerdasan asimilasi terlihat pada saat subjek 

memberikan penjelasan manfaat pendidikan politik secara lebih utuh dan lengkap. 

Disebut asimilasi karena adanya penyerapan informasi, misalnya subjek penelitian 

menyerap konstruksi kekuasaan seorang pemimpin. Selanjutnya aktivitas 

menyusun kembali struktur pikiran berdasarkan informasi baru mengakibatkan 

informasi tersebut mempunyai tempat. Sebagai contoh, Ketua OSIS/ PK dipilih 

dan dihadirkan untuk memberi manfaat. Manfaat tersebut berdimensi individu 

dalam bentuk tanggung jawab pemimpin, maupun hasil aktivitas memimpin 

terhadap kelompok dalam bentuk kekuasaan dan kemampuan menyelesaikan 

masalah.  

Teori konstruktivisme Jean Piaget menerangkan lima operasi kecerdasan 

meliputi tekanan lingkungan eksternal, reflektif atau menjelaskan kecerdasan 

dengan kecerdasan itu sendiri, kecerdasan akibat keadaan tidak lengkap, groping, 

dan aktivitas asimilasi. Perspektif pendidikan politik mengikuti operasi 

kecerdasan itu, namun dengan dominasi, indikator, dan urutan penjelasan yang 

berbeda. Berikut penjelasan operasi kecerdasan siswa terhadap pendidikan politik 

dalam bentuk bagan 
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Bagan 5.1 
Operasi Kecerdasan Siswa SMA Terhadap Pendidikan Politik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

B. Proses Konstruksi Siswa SMA Terhadap Pendidikan Politik   

Teori kedua yang digunakan untuk membahas hasil penelitian adalah 

teori konstruksi sosial Peter L Berger dan Thomas Luckmann. Dalam kaitannya 

dengan teori tersebut, kajian ini memosisikan siswa SMA sebagai individu. 

Individu tersebut hidup dalam lingkungan masyarakat, berupa organisasi siswa 

baik OSIS maupun PK. Selanjutnya individu yang hidup dalam lingkungan OSIS 

maupun PK tersebut memperspektifkan pendidikan politik.  

OKS-SMA thd 
Pendidikan 

Politik 

1. Tekanan 
Lingkungan 
Eksternal 
(TLE)  

2. Reflektif 
(R) 

3. Keadaan 
Tidak 
Lengkap 
(KTL) 

4. Groping 
(G) 

5. Asimilasi 
(S) 

 Manfaat 
Pendidikan 

Politik 

Objek 
Pendidikan 

Politik 

Implementasi 
Pendidikan 

Politik 

Konsep 
Pendidikan 

Politik 

Indikator: 
1. R (pelaku) 
2. KTL (peritiwa) 
3. G (penjajaran) 
4. A (penyerapan) 

Indikator: 
1. TLE (motivasi) 
2. KTL (peran 

pemimpin) 
3. G (tim sukses) 
4. A (pembagian 

kekuasaan) 

Indikator: 
1. R (penyederhanaan) 
2. KTL (jauh-dekat) 
3. G (ilmu-muatan) 
4. A (pend politik-mata 

pelajaran) 

Indikator: 
1. TLE (motivasi 

memimpin)  
2. R (definisi ulang) 
3. G (belum 

diklasifikasi) 
4. A (individu-

khalayak) 
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Di dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann terdapat momen-

momen eksternalisasi, objektivasi, internalisasi, sosialisasi, resosialisasi, dan stock 

of knowledge. Secara sederhana eksternalisasi dimaknai sebagai pencurahan 

secara fisik dan mental, objektivasi diartikan hasil pencurahan diri secara fisik dan 

mental, internalisasi sebagai upaya penyerapan kembali, sosialisasi sebagai upaya 

menyampaikan hasil penyerapan, resosialisasi dimaknai sebagai upaya 

penyampaian kembali, dan stock of knowledge diinterpretasikan persediaan 

pengetahuan yang mengendap pada diri.  

Dalam kelompok data pertama dibahas konsep pendidikan politik. 

Momen eksternalisasi dilakukan subjek penelitian terhadap konsep pendidikan 

politik. Usaha pencurahan diri ke dalam dunia secara mental maupun fisik ini 

dilakukan dalam bentuk penguraian dan pengalihan. Penguraian terjadi ketika 

subjek merinci konsep pendidikan politik menjadi dua bagian yaitu pendidikan 

dan politik. Pendidikan disebut sebagai aktivitas pemberian pesan yang dilakukan 

oleh pemberi kepada penerima. Pesan atau muatan yang disampaikan pemberi 

memiliki ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Subjek menyebutnya 

dengan tanggung jawab untuk sikap, wawasan atau ilmu untuk pengetahuan, dan 

kemauan melakukan untuk keterampilan. Untuk konsep politik, subjek 

menyebutnya dengan aktivitas memberikan kepercayaan atau dukungan kepada 

orang lain, mengawasi dukungan yang diberikan, dan meminta 

pertanggungjawaban kepada pihak yang telah diberi kepercayaan.   

Selanjutnya pengalihan terjadi ketika subjek tidak mampu menjelaskan 

konsep pendidikan politik sehingga dikenalkan kepada konsep peristiwa politik.  

Pengalihan ini menghasilkan penjelasan bahwa peristiwa politik adalah kejadian 
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memilih pemimpin sebagai perwakilan. Karena diidentifikasi sebagai kejadian 

maka di dalamnya terdapat komponen pelaku, jenis aktivitas, sasaran aktivitas, 

dan keterangan, baik tempat maupun waktu.  

Momen objektivasi sebagai hasil yang telah dicapai secara mental 

maupun fisik dari eksternalisasi berupa implementasi pendidikan politik dan objek 

pendidikan  politik. Dikatakan demikian karena penjelasan dipandang sebagai 

hasil pencurahan secara mental, sedangkan perilaku sebagai hasil pencurahan 

secara fisik. Keduanya merupakan hasil atau perwujudan dari eksternalisasi 

terhadap konsep pendidikan politik. Demikian pula yang terjadi pada paparan 

objek pendidikan politik sebagai hasil pencurahan diri secara mental, sedangkan 

penerapannya pada proses pemilihan Ketua OSIS/ PK sebagai hasil pencurahan 

secara fisik.  

Terdapat beberapa penjelasan dari implementasi pendidikan politik 

sebagai hasil pencurahan diri. Beberapa penjelasan tersebut yaitu motivasi 

memimpin, kepemilikan tim sukses, dan pembagian kekuasaan. Pencurahan diri 

dengan hasil memiliki motivasi memimpin berimbas pada keberanian membentuk 

tim sukses dan ketegasan dalam membagi kekuasaan dengan dasar kriteria yang 

jelas dan terukur. Sebaliknya, pencurahan diri dengan hasil tidak memiliki 

motivasi memimpin sejak awal, berimbas pada ketidakberanian membentuk tim 

sukses dan tidak terarah dalam membagi kekuasaan.   

Pencurahan diri selanjutnya menghasilkan paparan mengenai objek atau 

isi pendidikan politik dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan. Ini 

mengandung arti bahwa pendidikan politik memiliki objek dengan ranah 

pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, objek pendidikan politik tersebut 
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berkaitan dengan mata pelajaran di sekolah, baik mata pelajaran berorientasi 

pembentukan sikap, pengembang pengetahuan, maupun pengasah keterampilan. 

Bagian terakhir, objek pendidikan politik berkaitan dengan proses pemilihan 

Ketua OSIS/ PK khususnya pada ranah keterampilan.  

Muatan pendidikan politik yang diungkapkan subjek penelitian memiliki 

keragaman sangat tinggi. Satu hal yang menjadi catatan bahwa semuanya 

dikendalikan oleh konstruksi pengetahuan terkait peristiwa politik dan pendidikan 

politik itu sendiri. Bila digunakan penanda umum jawaban subjek penelitian,  

muatan pendidikan politik yang mengemuka antara lain kemampuan menggali 

gagasan,  mengomunikasikan gagasan, mempersuasi orang lain, dan bekerja 

dalam kelompok.  

Di samping secara umum, beberapa subjek penelitian menyebut muatan 

pendidikan politik secara khusus. Muatan yang dimaksud seperti kemampuan 

mengelola negara, memimpin dan mewakilkan, membuat rencana kerja,  

merancang anggaran, berpolitik dengan santun, dan cara meraih tujuan. 

Penyebutan muatan tersebut tidak lagi berorientasi secara kognitif namun mulai 

mengarah pada bentuk keterampilan.  

Momen internalisasi sebagai bentuk penyerapan kembali dunia objektif 

ke dalam kesadaran sehingga individu dipengaruhi struktur dunia sosial tampak 

pada pembahasan manfaat pendidikan politik. Penyerapan kembali dunia objektif 

terjadi ketika subjek menghubungkan konsep pendidikan politik, implementasi 

pendidikan politik dalam kegiatan OSIS/ PK, dan objek atau isi pendidikan 

politik.  

Ditinjau dari keaktifan subjek penelitian dalam berorganisasi, ditemukan 
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dua kelompok penjelasan yang melengkapi uraian manfaat pendidikan politik. 

Kelompok pertama menyebut manfaat pendidikan politik mengarah kepada peran 

eksekutif berupa layanan pemerintahan seperti pencapaian tujuan, peningkatan 

kesejahteraan dan keuntungan, mekanisme pemerintahan, penyeimbangan 

kepentingan yang bertolak belakang, dan sebagainya. Penjelasan ini umumnya 

disampaikan oleh mereka yang aktif sebagai pengurus OSIS. 

Penjelasan manfaat pendidikan politik yang disampaikan oleh mereka 

yang menjadi pengurus PK (Perwakilan Kelas) sedikit berbeda dengan pengurus 

OSIS. Penjelasan manfaat pendididikan politik yang disampaikan pengurus PK 

mengarah kepada fungsi legislatif, misalnya pengakuan akan manfaatnya sebagai 

penampung ‘curhat siswa’ dan penyaluran isi ‘curhat’ kepada pengelola sekolah. 

Manfaat pendidikan politik lainnya, menurut pengurus PK adalah mengantarkan 

rakyat menjadi warga yang cerdas sehingga tidak salah dalam memilik wakilnya. 

Ditemukan pula subjek penelitian berlatar pengurus PK yang memberikan 

penjelasan bahwa pendidikan politik memberi manfaat terhadap keseimbangan 

pengolahan informasi. Manfaat keseimbangan inilah salah satu indikator peran 

legislatif.   

Kesadaran individu dipengaruhi struktur dunia sosial tampak pada 

penjelasan manfaat pendidikan politik secara teoritis maupun pragmatis. Manfaat 

pendidikan politik secara teoritis diberikan oleh subjek yang tidak memiliki 

kedekatan dengan peristiwa politik tertentu, baik lingkup sekolah maupun di luar 

sekolah. Selanjutnya manfaat pendidikan politik lebih pragmatis disampaikan oleh 

subjek yang memiliki kedekatan dengan peristiwa politik atau menjadi bagian dari 

peristiwa politik itu.  
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Penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran individu 

dipengaruhi struktur dunia sosial, terlihat pada rincian manfaat pendidikan politik. 

Rincian yang dimaksud yaitu tanggung jawab, kekuasaan, dan kemampuan 

menyelesaikan masalah. Kepemilikan tanggung jawab lebih besar diungkapkan 

oleh subjek yang memiliki motivasi memimpin sejak awal, memiliki dasar dan 

kriteria dalam pembagian kekuasaan, berinisiatif membentuk tim sukses, 

mengetahui pihak-pihak yang berperan mengantarkannya menjadi pemimpin, dan 

subjek yang mampu menjelaskan objek atau isi pendidikan politik. Demikian pula 

manfaat lain berupa kepemilikan kekuasaan  dan kemampuan menyelesaikan 

masalah yang lebih besar.   

Eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi subjek terhadap pendidikan 

politik dapat dimaknai sebagai input dan proses di dalam dialektika. Dengan 

demikian di dalamnya terdapat unsur individu, materi, lingkungan, dan interaksi 

yang menandai adanya proses. Selanjutnya sosialisasi,  resosialisasi, dan stock of 

knowledge dipandang sebagai out come atau ‘keluaran’ dari sebuah proses. 

Sebagai sebuah ‘keluaran’, sosialisasi dan resosialisasi tampak dalam perilaku dan 

paparan subjek ketika membahas kekuasaan, distribusi kekuasaan dan 

pertimbangannya, serta manfaat pendidikan politik.  

Sosialisasi terindikasikan ketika subjek menjelaskan masalah kekuasaan. 

Subjek secara sadar berinisiatif membentuk tim sukses dengan melibatkan orang 

lain hingga berkuasa, membuktikan bahwa dia sedang melakukan sosialisasi 

terhadap konsep pemimpin, proses menjadi pemimpin, dan kekuasaan.  Konsep 

pemimpin yang sedang disosialisaikan tersebut di antaranya tampak dari pilihan 

kata ‘pemimpin menjalankan kehendak bersama’, ‘pemimpin memandu 
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pencapaian tujuan’, ‘pemimpin mempengaruhi orang lain untuk percaya’, dan 

sebagainya.  

Demikian juga subjek yang tidak berinisiatif membentuk tim sukses atau 

memiliki tim sukses atas desakan orang lain, hakikatnya sedang melakukan 

sosialisasi masalah kekuasaan. Hal ini tampak pada langkah subjek ketika 

menjelaskan proses menjadi pemimpin. Proses menjadi pemimpim merupakan 

bentuk sosialisasi karena subjek penelitian sebagai calon pemimpin sedang 

menyampaikan ‘definisi’, misalnya masalah ‘pemimpin dan keinginan siswa’, 

‘pemimpin dan tugasnya’, ‘pemimpin dan aturan’, ‘pemimpin dan etika’, dan 

sebagainya.   

Data-data terkait manfaat pendidikan politik merupakan bagian dari 

resosialisasi. Dikatakan sebagai sosialisasi ulang karena ditemukannya beberapa 

indikator, seperti penjelasan manfaat pendidikan politik dengan menggunakan 

konsep kekuasaan, proses menjadi pemimpin hingga meraih kekuasaan, motivasi 

memimpin, penjelasan ulang objek pendidikan politik, unsur pendidikan politik 

dalam kegiatan siswa, dan sebagainya. Intinya, penjelasan manfaat pendidikan 

politik baik secara umum maupun rinciannya dalam bentuk kepemilikan tanggung 

jawab lebih besar, kekuasaan lebih besar, dan kemampuan menyelesaikan masalah 

lebih besar, dipandang memenuhi syarat resosialisasi.  

Penjelasan manfaat pendidikan politik secara umum dipandang sebagai 

resosialisasi karena di dalamnya terdapat paparan ulang dengan kata kunci 

‘aktivitas memberikan kuasa memimpin’ dan ‘pencapaian tujuan yang telah 

disepakati’. Selanjutnya tiga rincian manfaat pendidikan politik dimaknai sebagai 

sosialisasi ulang karena beberapa sebab. Ketika memberikan penjelasan manfaat 
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pendidikan politik berupa tanggung jawab, subjek sebenarnya sedang memberikan 

sosialisasi tentang hakikat dan peran pemimpin. Pada waktu menguraikan manfaat 

pendidikan politik dalam bentuk kekuasaan lebih besar, subjek sesungguhnya 

sedang menyampaikan asal mula kekuasaan. Selanjutnya, saat memaparkan 

manfaat pendidikan politik dalam bentuk kemampuan menyelesaikan masalah, 

sesungguhnya individu tersebut sedang melakukan sosialisasi ulang mengenai 

peran pemimpin dan pemilikan kekuasaan dalam kerangka pendidikan politik.  

Perspektif pendidikan politik sebagai hasil penelitian menunjukkan 

dialektika antara individu (siswa SMA), masyarakat (organisasi siswa), dan 

pengetahuan (pendidikan politik) berlangsung dalam momen eksternalisasi, 

objektivasi, dan internalisasi secara berurutan. Untuk momen sosialisasi, 

resosialisasi, dan persediaan pengetahuan sebagai ‘keluaran’ sebuah proses, terjadi 

setelah ketiga momen awal. Hal ini berbeda dengan konsep awal teori konstruksi 

sosial yang tidak mensyaratkan urutan tersebut, karena bisa dimulai dari momen 

apapun.  
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Bagan 5.2  
Proses Konstruksi Siswa SMA Terhadap Pendidikan Politik 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Penelitian perspektif siswa SMA terhadap pendidikan politik ini 

menghasilkan penguatan teori konstruktivisme Jean Piaget, khususnya mengenai 

operasi kecerdasan berupa tekanan lingkungan eksternal, refleksi, keadaan tidak 

lengkap, groping, dan asimilasi. Namun demikian tidak setiap pembahasan 

memunculkan lima operasi kecerdasan tersebut. Untuk teori konstruksi sosial 

Berger dan Luckman, penelitian perspektif siswa SMA terhadap pendidikan 

Proses 
Konstruksi 
Siswa thd 

Pendidikan 
Politik 

1. Eksternalisasi  
2. Objektivasi 
3. Internalisasi 
4. Sosialisasi 
5. Resosialisasi  
6. Stock of 

Knowledge  

 Manfaat 
Pendidikan 

Politik 

Objek 
Pendidikan 

Politik 

Implementasi 
Pendidikan 

Politik 

Konsep 
Pendidikan 

Politik 

Indikator: 
1. peristiwa politik 
2. pelaku-aktivitas-

keterangan 
3. memilih-dipilih 
4. pemimpin 
5. OSIS/ PK 
 

Indikator: 
1. pemimpin OSIS/PK 
2. motivasi 
3. tahap pemilihan 
4. pelaksana 
5. tim sukses 
6. pembagian kekuasaan 

Indikator: 
1. aturan 
2. prosedur memilih 
3. tujuan memilih 
4. pengetahuan-

keterampilan-sikap 

Indikator: 
1. pencapaian tujuan 
2. pemisahan peran 
3. wawasan-pola pikir 
4. alternatif solusi 
5. perubahan individu-

khalayak 
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politik memodifikasi teori, khususnya dalam posisi tiga momen eksternalisasi, 

objektivasi, dan internalisasi dalam ‘masukan’ dan proses konstruksi. Adapun 

sosialisasi, resosialisasi, dan stock of knowledge dalam posisi ‘keluaran’ 

konstruksi.   

 

C. Tipifikasi Siswa SMA Terhadap Pendidikan Politik 

Tipifikasi diawali dengan aktivitas penerimaan, pemahaman, dan 

penghayatan norma. Selanjutnya, norma yang telah diterima dilaksanakan dan 

diulang hingga menjadi kebiasaan. Pengulangan dan pembiasaaan norma tersebut 

menjadi tipe atau karakteristik. Berikut disajikan beberapa tipifikasi siswa SMA 

terhadap pendidikan politik. 

1. Pendidikan politik sebagai aktivitas menambah pengetahuan dan 

keterampilan dalam hal memilih atau memimpin dengan melibatkan 

sekelompok orang dan lingkungan. 

2. Implementasikan pendidikan politik dalam bentuk motivasi memimpin, 

proses menjadi pemimpin, dan pembagian kekuasaan didasarkan pada definisi 

ulang (redefinisi) konsep pendidikan politik. 

3. Objek pendidikan politik berupa pengetahuan seperti pelajaran di sekolah dan 

keterampilan seperti aktivitas dalam OSIS/ PK. 

4. Manfaat pendidikan politik terwujud dalam sikap tanggung jawab, 

kepemilikan kekuasaan, dan kemampuan menyelesaikan masalah.   
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D. Proposisi Teori Konstruksi Ganda  

1. Konsep pendidikan politik sebagai definisi ulang mengikuti operasi 

kecerdasan refleksi, kondisi tidak lengkap, groping, dan asimilasi serta 

memerlukan cadangan pengetahuan untuk menjalani eksternalisasi, 

objektivasi, internalisasi, sosialisasi, dan resosialisasi.  

2. Implementasi pendidikan politik didasari oleh definisi ulang dengan 

mengikuti operasi kecerdasan tekanan lingkungan eksternal, kondisi tidak 

lengkap, groping, dan asimilasi serta memerlukan cadangan pengetahuan 

untuk menjalani eksternalisasi, objektivasi, internalisasi, sosialisasi, dan 

resosialisasi. 

3. Objek pendidikan politik diisi oleh komponen definisi ulang dengan 

mengikuti operasi kecerdasan refleksi, kondisi tidak lengkap, groping, dan 

asimilasi serta memerlukan cadangan pengetahuan untuk menjalani 

eksternalisasi, objektivasi, internalisasi, sosialisasi, dan resosialisasi. 

4. Manfaat pendidikan politik sebagai perwujudan definisi ulang dengan 

mengikuti operasi kecerdasan tekanan lingkungan eksternal, refleksi, groping, 

dan asimilasi sehingga memerlukan cadangan pengetahuan untuk 

eksternalisasi, objektivasi, internalisasi, sosialisasi, dan resosialisasi. 

 

E. Teori Konstruksi Ganda  

1. Prinsip: hakikat pendidikan politik adalah definisi ulang konsep untuk 

diterapkan pada implementasi, objek, dan manfaat dengan melibatkan operasi 

kecerdasan dan proses konstruksi. 
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2. Asumsi pokok: konstruksi ganda untuk menghasilkan definisi ulang 

merupakan perpaduan antara operasi kecerdasan berupa tekanan lingkungan 

eksternal, refleksi, keadaan tidak lengkap, groping, dan asimilasi serta proses 

konstruksi yang memerlukan cadangan pengetahuan untuk menjalani 

eksternalisasi, objektivasi, internalisasi, sosialisasi, dan resosialisasi.  

 
Bagan 5.3 
Konstruksi Ganda Pendidikan Politik 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Perspektif Siswa 
SMA 

 
stock of knowledge 

Pendidikan Politik 
 

konsep, 
implementasi, objek, 

manfaat 

Objektivasi 
 

OKS: TLE, Ref, KTL, 
Groping, Asimilasi 

Eksternalisasi 
 

OKS: TLE, Ref, KTL, 
Groping, Asimilasi 

Resosialisasi 
 

OKS: TLE, Ref, KTL, 
Groping, Asimilasi 

Sosialisasi 
 

OKS: TLE, Ref, KTL, 
Groping, Asimilasi 

Internalisasi  
 

OKS: TLE, Ref, KTL, 
Groping, Asimilasi 


