
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Nilai 

1. Pengertian Nilai 

 Mulyana, R (2004: 9). Nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang 

bertindak atas dasar pilihannya. Definisi ini dikemukakan oleh Gordon Allport 

(1964) sebagai seorang ahli psikologi kepribadian. Bagi Allport, nilai terjadi 

pada wilayah psikologi yang disebut keyakinan. Seperti ahli psikologi pada 

umumnya keyakinan ditempatkan sebagai wilayah psikologis yang lebih tinggi 

dan wilayah lainnya seperti hasrat, motif, sikap, keinginan dan kebutuhan. 

Karena itu, keputusan benar-salah, baik-buruk, indah atau tidak indah pada 

wilayah ini merupakan hasil dari serentetan proses psikologis yang kemudian 

mengarahkan individu pada tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan nilai 

pilihannya. Nilai juga merupakan esensi yang merekat pada sesuatu yang 

sangat berarti bagi kehidupan manusia. Esensi itu sendiri belum berarti 

sebelum dibutuhkan manusia, tetapi bukan berarti adanya esensi itu karena 

adanya manusia yang membutuhkan. 

Nilai merupakan patokan (standar) perilaku sosial yang melambangkan 

baik buruk atau benar salahnya suatu objek dalam kehidupan bermasyarakat. 

Nilai juga dapat dikatakan sebagai kumpulan perasaan mengenai apa yang 

diinginkan atau yang tidak dan mengenai apa yang boleh dilakukan atau tidak 
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boleh dilakukan (Abdul, 2002: 51). Setidak-tidaknya sebagai sesuatu yang 

menarik, kita cari, menyenangkan, disukai dan diinginkan, atau singkatnya 

sesuatu yang baik bagi kita (K. Bertens, 2001: 139). Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia disebutkan pengertian nilai sebagai : 

1. Harga (dalam arti taksiran harga). 

2. Harga uang (sesuatu) dibandingkan dengan uang (sesuatu) yang lain. 

3. Angka kepandaian; biji; poten. 

4. Banyak sedikitnya isi; kadar; mutu. 

5. Sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. 

    6. Sesuatu yang menyempurnakan, manusia sesuai dengan hakikatnya 

(Depdiknas, 2001:783). 

Dari beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa nilai sebagai 

pandangan sesuatu yang baik atau buruk, menyenangkan atau tidak, nilai 

tersebut merupakan patokan atau standar perilaku sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dan nilai merupakan kumpulan perasaan mengenai yang 

diharapkan atau tidak diharapkan lalu menimbang yang berhubungan dengan 

sesuatu untuk diputuskan baik atau tidak. Nilai dapat dikatakan sebagai harga, 

uang, angka kepandaian, isi, kadar dan mutu. Serta sifat-sifat yang penting dan 

berguna bagi kemanusiaan. 

2. Macam-macam Nilai 

Menurut Arifin (2001: 23). Macam-macam nilai berdasarkan kelompok 

nilai tertentu seperti nilai agama, nilai moral, nilai estrtika, nilai intelek, nilai 

ilmu, nilai ekonomi dan sebagainya. Ada nilai ekonomis, nilai estetis, nilai 
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moral, nilai dasar dan sebagainnya. Nilai dasar merupakan syarat untuk nilai 

yang lain. Nilai dasar antara lain nilai baik buruk, layak tidak layak, nyaman 

tidak nyaman dan sebagainya. (K Bertens, 2001: 142). Menurut Notonegoro 

yang dikutip Dhea, nilai dibedakan menjadi tiga macam, yaitu nilai mateial, 

nilai vital dan nilai kerohanian. 

1. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan 

jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia. 

2. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat 

mengadakan kegiatan atau aktivitas. 

3. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani 

manusia. 

Nilai kerohanian meliputi : 

(1)  nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia; 

(2) nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan 

manusia; 

(3) nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak 

(karsa) manusia; 

(4) nilai religius (agama) yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan 

mutlak yang bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia. 

Linda (Taniredja, 2013: 75) membagi nilai dalam dua kelompok, yaitu: 

1. nilai-nilai nurani (values of being), adalah nilai yang ada pada diri 

manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita 

memperlakukan orang lain. Yang termasuk dalam nilai-nilai nurani 

adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, 

disiplin, tahu batas dan kesesuaian. 

2. nilai-nilai memberi adalah nilai yang perlu dipraktikkan atau diberikan 

yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Yang termasuk 

dalam kelompok nilai-nilai memberi adalah setia, dapat dipercaya, 

hormat, cinta, kasih sayang, peka tidak egois, baik hati, ramah adil dan 

murah hati. 
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Dari beberapa pendapat diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa niali 

dapat di kelompokkan dalam berbagai macam-macam nilai, dari berbagai nilai 

tersebut yang menjadi syarat nilai-nilai yang lain adalah nilai dasar antara lain 

nilai baik buruk, layak tidak layak, nyaman tidak nyaman dan sebagainya. Dan 

nilai itu merupakan segala sesuatu yang mengandung nilai dan dapat melekat 

apa saja. Serta mcam-macam nilai yang lain diantaranya nilai material, nilai 

vital, nilai kerohanian dan nilai kerohanian meliputi nilai kebenaran, nilai 

keindahan, nilai kebaikan dan nilai religius. 

B. Demokrasi 

1.  Pengertian Demokrasi 

Budiardjo, M (1982: 50). Kita mengenal bermacam-macam istilah 

demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi 

parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi nasional 

dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut 

asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “goverment or rule by the people”. 

(kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa). 

Ada beberapa definisi demokrasi dari para ahli yang dikutip Ubaedillah 

dkk, (2006: 131-132), antara lain: (a) Joseph A. Schmeter mengatakan 

demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai 

keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk 

memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat, (b) Sidney Hook 

berpendapat demokrasi adalah bentuk pemeritahan di mana keputusan-
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keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung 

didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat 

dewasa, (c) Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi 

sebagai suatu sistem pemerintah di mana pemerintah dimintai tanggung jawab 

atas tindakan-tindakan mereka di wiliyah publik oleh warga Negara, yang 

bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan wakil 

mereka yang terpilih, (d) Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai 

sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan 

umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara 

efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas 

prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya 

kebebasan politik. 

Berdasarkan definisi-definisi demokrasi dari para ahli tersebut diatas 

maka dapat disimpulkan, yaitu demokrasi adalah suatu perencanaan 

institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu 

memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas 

suara rakyat, bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah 

yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan 

mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Dari demokrasi ini 

pemerintah dimintai tanggung jawab dan tindakan-tindakan pemerintah di 

wiliyah publik oleh warga Negara dan demokrasi sebagai sistem politik yang 

menunjukkan bahwa kebijakan umum didasarkan atas dasar mayoritas oleh 

wakil-wakil yang secara efektif diawasi oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan 
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berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan 

dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. 

2. Unsur-Unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi 

Ubaedillah, dkk (2006: 144-147). Tegaknya demokrasi sebagai sebuah 

tatanan kehidupan kenegaraan, pemerintah, ekonomi, sosial dan politik sangat 

bergantung kepada keberadaan dan peran yang dijalankan oleh unsur-unsur 

penompang tegaknya demokrasi antara lain: a. Negara hukum, 2. Masyarakat 

madani, c. aliansi kelompok strategis. 

a. negara hukum (rechtsstaat atau the rule of law) 

Negara hukum (rechtsstaat atau the rule of law) memiliki pengertian 

bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara 

melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak 

asasi manusia. Secara garis besar adalah sebuah negara dengan gabungan 

kedua konsep rechtsstaat atau the rule of law.  

Konsep rechtsstaat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. adanya perlindungan terhadap HAM 

2. adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara 

untuk menjamin perlindungan HAM 

3. pemerintahan berdasarkan peraturan 

4. adanya peradilan administrasi 

Sedangkan the rule of law didirikan oleh adanya: 

1. supremasi aturan-aturan hukum 

2. kesamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law) 

3. jaminan perlindungan HAM 

Indonesia adalah Negara Hukum. Istilah Negara Hukum di Indonesia 

dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi ”Indonesia 

ialah Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan 

berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). 

b. masyarakat madani (civil society) 

Masyarakat madani (civil society) yakni sebuah masyarakat dengan 

ciri-cirinya yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan 

negara. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan 

dalam membangun demokrasi. Posisi penting masyarakat madani dalam 
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pembangunan demokrasi adalah adanya partisipasi masyarakat dalam 

proses-proses pengambilan keputusan keputusan yang dilakukan oleh 

negara atau pemerintah.  

Masyarakat madani (civil society) mensyaratkan adanya 

keterlibatan warga negara (civic engagement) melalui asosiasi-asosiasi 

sosial. Keterlibatan warga negara memungkinkan tumbuhnya sikap 

terbuka, percaya dan toleran antra individu dan kelompok yang berbeda. 

Sikap-sikap ini sangat penting bagi bangunan politik demokrasi. Seperti 

yang diungkapkan Ernest Geller, masyarakat madani dan demokrasi 

merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang 

lainnya. Hal ini disebabkan karena demokrasio merupakan hasil dari 

dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. 

 Lebih lanjut menurut Geller, masyarakat madani (civil society) 

bukan hanya merupakan syarat penting atau prakondisi bagi demokrasi 

semata, tatanan nilai yang ada pada masyarakat madani (civil society), 

sepertio kebebasan dan kemandirian merupakan sesuatu yang interen di 

dalamnya. Hal ini baik secara internal dalam hubungan horizontal antara 

sesama warga negara. Dengan demikian masyarakat madani (civil 

society) menjadi sangat penting keberadaannya dalam mewujudkan 

demokrasi. 

c. aliansi kelompok strategis 

 Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi 

adalah aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik (political 

party), kelompok gerakan (movement group) dan kelompok penekan atau 

kelompok kepentingan (pressure/intrest group) termasuk di dalamnya 

pers yang bebas dan bertanggung jawab. Partai politik merupakan 

struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai 

tujuan yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut 

kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya. 

Ketiga kelompok atau asosiasi ini sangat besar perannya terhadap proses 

demokratisasi sepanjang organisasi-organisasi ini menerangkan dirinya secara 

kritis, damai dan konstitusional dalam menyuarakan misi organisasi atau 

kepenting anggotanya. Sebaliknya jika kelompok-kelompok ini menyuarakan 

aspirasinya secara anarkis, sektarian, dan primodial. Maka keberadaan 

kelompok ini akan menjadi ancaman serius bagi masa depan demokrasi. 
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Hal yang merupakan indikator bagi tegaknya demokrasi adalah 

keberadaan kalangan cendekiawan dan kebebasan pers. Kaum cendikiawan, 

kalangan sivitas akademik kampus dan kalangan pers merupakan penekan yang 

signifikan untuk mewujudkan sistem demokratis dalam penyelenggaraan 

negara dan pemerintah. Kebebasan kelompok gerakan dan kelompok penekan 

sangatlah penting dalam membangun tradisi dana tatanan yang demokratis. 

Bahkan bersama dengan kelompok politik, kedua kelompok lainnya untuk 

melakukan oposisi terhadap pemerintah. 

3. Faktor-faktor Pendukung Terwujudnya Demokrasi 

Kehidupan demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang 

dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga negara dan perangkat 

pendukungnya dan dijadikan demokrasi sebagai pandangan hidup (way of life) 

dalam hidup berbangsa. 

 Sopiah, (2010). Sebuah pemerintah yang baik, dapat tumbuh dan 

stabil bila masyarakat pada umumnya punya sikap positif dan proaktif terhadap 

norma-norma dasar demokrasi. Oleh sebab itu, harus harus ada keyakinan yang 

puas di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik 

dibanding dengan sistem lainnya. Untuk menumbuhkan keyakinan akan 

baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi 

tuntunan atau norma/nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Faktor-faktor 

pendukung terwujudnya demokrasi membutuhkan hal-hal berikut: 
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1. kesadaran akan pluralisme. Masyarakat yang hidup demokratis harus 

menjaga keberagaman yang ada di masyarakat. Demokrasi menjamin 

keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara. Maka kesadaran 

akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai 

bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama dan 

potensi alamnya. 

2. sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Pengambilan keputusan 

didasarkan pada prinsip musyawarah mufakat dan memperhatikan 

kepentingan masyarakat pada umumnya. Pengambilan keputusan dalam 

demokrasi membutuhkan kejujuran, logis atau dasar akal sehat dan 

tercapai dengan sumber daya yang ada. Demokrasi membutuhkan sikap 

tulus setiap orang untuk beritikad baik. 

3. demokrasi membutuhkan kerjasama antarwarga masyarakat dan sikap 

serta itikad baik. Demokrasi membutuhkan kerjasama antara anggota 

masyarakat, untuk mengambil keputusan yang disepakati semua pihak. 

Masyarakat yang berkotak-kotak dan penuh curiga kepada masyarakat 

lainnya mengakibatkan demokrasi tidak berjalan dengan baik. 

4. demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Demokrasi mengharuskan 

adanya kesadaran untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi 

atau kekalahan dalam pengambilan keputusan. Semangat demokrasi 

menuntut kesediaan masyarakat untuk memberikan kritik untuk 

membangun, disampaikan dengan cara yang sopan dan bertanggung 

jawab untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu. 

5. demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi mewajibkan 

adanya keyakinan bahwa cara mencapai kemenangan haruslah sejalan 

dengan tujuan dan berdasarkan moral serta tidak menghalalkan segala 

cara. Demokrasi memerlukan pertimbangan moral atau keluhuran akhlak 

menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan. 

Demokrasi yang dilakukan dengan lima nilai sebagaimana disebutkan 

yaitu menghargai keberagaman, dilakukan dengan jujur dan menggunakan akal 

sehat, dilaksanakan dengan kerjasama antarwarga negara, didasari sikap 

dewasa dan mempertimbangkan moral, maka setiap keputusan dan tingkah 

laku akan efisien dan efektif pencapaian tujuan masyarakat adil dan makmur 

akan lebih mudah tercapai. 
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Dari faktor-faktor pendukung terwujudnya demokrasi diatas maka 

adanya nilai-nilai demokrasi didalamnya dan faktor tersebut dapat disimpulkan 

bahwa nilai-nilai demokrasi adalah saling memahami dan menghargai pendapat 

teman, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, menumbuhkan 

sikap kebersamaan disetiap pelaksanaan kegiatan, menanamkan sikap 

kesadaran demokrasi melalui pendidikan nilai demokrasi dalam pelaksanaan 

kegiatan dan menumbuhkan perilaku yang baik dalam pelaksanaan kegiatan. 

C. Nilai-Nilai Demokrasi 

1. Pengertian Nilai-Nilai Demokrasi 

Menurut Asykuri (2003: 81). Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai-nilai 

yang mutlak diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang 

demokratis. Ketiadaan hal-hal tersebut akan mengakibatkan dampak yang 

secara berupa pemerintahan yang sulit ditegakkan. Untuk mewujudkan 

pemerintahan yang berdemokratis, mka nilai yang diperlukan adalah dari nilai-

nilai demokrasi itu sendiri. Nilai-nilai demokrasi antara lain, adalah kebebasan 

berpendapat, kebebadan berpartisipasi, kebebasan berkelompok, menghormati 

kelompok lain, kesetaraan, kerjasama, persaingan dan kepercayaan. 
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Nilai inti demokrasi (The Core Democratic Value) menurut Jim Alvaro 

dan Kathy Vredevoogd menyebutkan bahwa nilai inti demokrasi, meliputi: 

a. Life: A peson right to life can’t beviolated except if your life or the lives 

of others is threared 

Hidup adalah hak yang dimiliki setiap orang. Hak hidup sebagai hak-

hak dasar yang dimiliki setiap orang tanpa rasa takut terluka atau 

terbunuh oleh orang lain. 

b. Liberty: This includes personal freedom, political freedom, and 

economic freedom 

1) Personal freedom is the right to think and act without goverment 

control. 

2) Political freedom is the right to participate in political process. 

3) Economic freedom is the right to buy, sell and trade private property 

and the right to employment without the goverment intervency. 

  Berdasarkan pendapat diatas bahwa hidup merupakan hak bagi setiap 

orang. Hak tersebut ada 3 kebebasan, antara lain pertama adanya hak 

kebebasan pribadi atau individu yang merupakan hak untuk berfikir dan 

bertindak tanpa kontrol pemerintah. Kedua hak kebebasan politik 

adalah hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ketiga hak 

kebebasan ekonomi adalah hak untuk membeli, menjual dan 

perdagangan milik pribadi dan hak atas pekerjaan tanpa intervency 

pemerintah. 

Sedangkan menurut William Allen White : Kebebasan adalah satu-

satunya hak yang tidak bisa anda miliki bila anda tak mau memberikan 

juga pada orang lain. 

c.  Pursuitof happiness: The pursuit of happiness is along as your don’t 

interfere with others you have the right to seek happiness in your own 

way. 

  Upaya mendapatkan kebahagiaan. Setiap orang berhak untuk 

memperoleh kesenangan dan kebahagiaan dengan cara mereka sendiri 

selama tidak mengganggu hak orang lain. Aturan yang diperoleh stiap 

orang mempunyai hak yaitu untuk melakukan apapun dengan cara 

sendiri, tidak mengganggu kepentingan orang lain dan tidak melanggar 

hukum, dalam mencari kebahagiaan dan kesenangan tersendiri. 
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d. The common good: Common good is working together for the welfare 

of the community of benefit for all 

  Kebaikan bersama adalah ketika kita bekerja sama untuk kebaikan yang 

lebih besar bagi setiap orang dalam masyarakat kita. Hal ini tergambar 

dalam suatu ungkapan John. F. Kennedy (Presiden Amerika Serikat): 

jangan tanyakan apa yang kamu peroleh dari negaramu, tapi tanyakan 

apa yang bisa kamu berikan pada negaramu.  

e. Justice: Justice is all people should be treated fairly in both the benfits 

and the obligations of society. No individual or group should be favored 

over other person or group 

Keadilan dalam aspek tertentu dapat dikatakan konsep kesamaan. kita 

mengharapkan keadilan dari kita masing-masing dan dari pemimpin 

kita. Kita ingin tiap orang diperlakukan sama. 

f. Equality: Equality is everyone has the right to political, legal, social 

and economic equality, everone has the right to the same treatment 

regardless of race, sex, religion, heritage, or economic status. 

Persamaan berkait dengan memberikan setiap orang kesempatan yang 

sama. Menurut Undang-Undang Dasar kita, setiap orang dijamin 

haknya untuk diperlakukan sama dalam urusan politik, ekonomi, sosial 

dan budaya serta hukum. 

g. Diversity: Diversity is the differences in culture, dress, language, 

heritage, and religion are not. 

  Keberagaman merupakan kenyataan dalam kehidupan masyarakat kita 

yang majemuk dari kesukuan, agama, bahasa, adat istiadat. Kita saling 

menghormati dalam masyarakat yang beragam dan majemuk. 

h. Truth: I believe that the concept of Truth is the most important Core 

Democratic Value. American democracy depends on our government 

and its citizens telling the truth.  Our nation works because of the bond 

between its citizens and its leaders. Truth is the glue of that bond.   

Truth is trust, and without trust, we have nothing. We expect our 

government and its leaders to be truthful to us and they can expect the 

same. 

  Kebenaran adalah konsep yang terpenting dalam demokrasi, karena 

demokrasi bergantung pada pemerintah dan setiap warganegara yang 

mengungkapkan kebenaran. Kebenaran merupakan pengikat antara 

warganegara dengan pemimpinnya.    
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i. Popular sovereignity: "We the people…"    The Constitution  

This is the idea of majority rules. Whether it’s a vote for the President of 

the United States or the presidency of your class, the one with the 

most votes wins.  But it is more than that.   It’s the idea that the power 

of this government comes from "We the People", that the American 

government, our government, is ruled by its people through their 

votes.  

    “kami orang-orang...” Konstitusi 

    Ini adalah ide aturan mayoritas. Apakah itu suara untuk Presiden 

Amerika Serikat atau presiden kelas Anda yang satu dengan suara 

terbanyak menang. Tapi lebih dari itu, ini adalah gagasan bahwa 

pemerintah Amerika, pemerintah kita, diperintah oleh orang-orang 

melalui suara mereka. 

j. Patriotism: Simply stated, patriotism is a personal display of love and 

devotion to our country, its values, and principles.  Standing up 

during the singing of our national anthem at the start of a sporting 

event is just one way of showing patriotism.  Patriotism is more 

though, it means being aware of all of our Core Democratic Values 

and using them both at home and school.    

    Patriotisme adalah tampilan pribadi cinta dan pengabdian kepada 

negara kita, nilainya dan prinsip-prinsip. Berdiri selama nyayian lagu 

kebangsaan kami di awal acara olahraga adalah salah satu cara untuk 

menunjukkan patriotisme. Patriotisme lebih meskipun itu berarti 

menyadari semua Nilai-nilai Demokrasi kita dan menggunakan 

mereka baik di rumah maupun sekolah. 

2. Macam-Macam Nilai Demokrasi 

Nilai demokrasi sesungguhnya merupakan nilai yang dipelukan untuk 

mengembangkan pemerintah demokratis. Diperlukan pula sejumlah kondisi 

agar nilai demokrasi tersebut dapat ditegaskan sebagai pondasi demokrasi yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Kebebasan menyatakan pendapat. 

Kebebasan menyatakan pendapat adalah hak bagi warga negara biasa 

yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik 

demokratis (Dahl, 1971). 

 

2. Kebebasan berkelompok 

 Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi 

yang diperlukan bagi setiap warga negara (Dahl, 1971). Kebebasan 

berkelompok diperlukan untuk membentuk organisasi. Kebutuhan 

berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin 

diingkari. 

3. Kebebasan berpartisipasi 

 Kebebasan berpartisipasi ini sesungguhnya merupakan gabungan dari 

kebebasan berpendapat dan berkelompok. 

4. Kesetaraan antar-warga 

 Kesetaraan di sini diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi 

setiap warga negara. Nilai-nilai kesetaraan perlu dikembangkan dan 

dilembagakan dalam suatu sektor pemerintahan dan masyarakat. 

Diperlukan usaha keras agar tidak terjadi diskriminasi atas kelompok 

etnis, bahasa, daerah, atau agama tertentu, sehingga hubungan antar 

kelompok dapat berlangsung dalam suasana egaliter. 

5. Kesetaraan gender  

 Kesetaraan gender adalah sebuah keniscayaan demokrasi, di mana 

kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang sama sebagai 

mahluk sosial. 

6. Kedaulatan rakyat 

 Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan. Hal ini berarti 

bahwa rakyat berdaulat dalam menentukan pemerintahan. Warga negara 

sebagai bagian dari rakyat memiliki kedaulatan dalam pemilihan yang 

berujung pada pembentukan pemerintahan. 

7. Rasa percaya  

 Rasa saling percaya antar kelompok masyarakat merupakan nilai dasar 

lain yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Sebuah 

pemerintahan demokrasi akan sulit berkembang bila rasa saling percaya 

satu sama lain tidak tumbuh. (Asykuri, 2003: 82-98) 

D. Kecerdasan Emosional (EQ) 

1. Pengertian Kecerdasan Emosional (EQ) 

Selama bertahun-tahun Kecerdasan Intelegensi (IQ) telah diyakini 

menjadi ukuran standar kecerdasan, namun sejalan dengan tantagan dan 

suasana kehidupan modern yang serba kompleks, ukuran standar IQ ini 
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memicu perdebatan sengit dan sekaligus menggairahkan dikalangan akademisi, 

pendidik, praktisi bisnis dan bahkan publik awam, terutama apabila 

dihubungkan dengan tingkat kesuksesan atau prestasi hidup seseorang. Daniel 

Goleman (1999), adalah seseorang yang mempopulerkan jenis kecerdasan 

manusia lainnya yang dianggap sebagai faktor penting yang dapat 

mempengaruhi terhadap prestasi seseorang, yakni kecerdasan emosional yang 

kemudian kita mengenal dengan sebutan Emotional Quatient (EQ). Kecerdasan 

emosional atau yang biasa dikenal dengan Emotional Quatient (EQ) adalah 

kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol 

emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada 

perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Sedangkan kecerdasan 

(intelligence) mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid 

akan suatu hubungan. Kecerdasan emosional (EQ) belakangan ini dinilai tidak 

kalah penting dengan kecerdasan intelektual (IQ). Sebuah penelitian 

mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional dua kali lebih penting 

dibandingkan kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap 

kesuksesan seseorang. 

Steiner (1997) menjelaskan pengertian kecerdasan emosional adalah 

suatu kemampuan yang dapat mengerti emosi diri sendiri dan orang lain, serta 

mengetahui bagaiman emosi diri sendiri terekspresikan untuk meningkatkan 

maksimal etis sebagai kekuatan pribadi. 
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Senada dengan definisi tersebut, Mayor dan Solovey (Goleman, 1999; 

Davies, Stankov, dan Robert, 1998) mengungkapkan kecerdasan emosi sebagai 

kemampuan untuk memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang 

lain, dan menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memadu pikiran dan 

tindakan. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Patton (1998) mengemukan 

kecerdasan emosi sebagai kemampuan untuk mengetahui emosi secara efektif 

guna mencapai tujuan, dan membangun hubungan yang produktif dan dapat 

meraih keberhasilan. Sementara itu Bar-On (2000) menyebutkan bahwa 

kecerdasan emosi adalah suatu rangkaian emosi, pengetahuan emosi dan 

kemapuan-kemampuan yang mempengaruhi kemampuan keseluruhan individu 

untuk mengatasi masalah tuntutan lingkungan secara efektif. 

Dari beberapa pengertian tersebut ada kecenderungan arti bahwa 

kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan 

perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan 

mengolah emosi dengan baik pada diri sendiri dan orang lain. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional (EQ) 

Goleman (1997) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan emosi individu yaitu: (a) Lingkungan keluarga. 

Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. 

Kecerdasan emosi dapat diajarkan pada saat masih bayi melalui ekspresi. 

Peristiwa emosional yang terjadi pada masa anak-anak akan melekat dan 

menetap secara permanen hingga dewasa. Kehidupan emosional yang dipupuk 
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dalam keluarga sangat berguna bagi anak kelak dikemudian hari. (b) 

Lingkungan non keluarga. Hal ini yang terkait adalah lingkungan masyarakat 

dan pendidikan. Kecerdasan emosi ini berkembang sejalan dengan 

perkembangan fisik dan mental anak. Pembelajaran ini biasanya ditunjukkan 

dalam suatu aktivitas bermain peran sebagai seseorang diluar dirinya dengan 

emosi yang menyertai keadaan orang lain. 

Menurut Le Dove (Goleman, 1997) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan emosi antara lain: (a) Fisik. Secara fisik bagian 

yang paling menentukan atau paling berpengaruh terhadap kecerdasan emosi 

seseorang adalah anatomi saraf emosinya. Bagian otak yang digunakan untuk 

berfikir yaitu konteks (kadang-kadang disebut dengan neo konteks). Sebagai 

bagian yang berada dibagian otak yang mengurusi emosi yaitu system limbic, 

tetapi sesungguhnya antara kedua bagian inilah yang menentukan kecerdasan 

emosi seseorang. (1) Konteks. Bagian ini berupa bagian berlipat-lipat kira-kira 

3 milimeter yang membungkus hemisfer serebral dalam otak. Konteks berperan 

penting dalam memahami sesuatu secara mendalam, menganalisis mengapa 

mengalami perasaan tertentu dan selanjutnya berbuat sesuatu untuk 

mengatasinya. Konteks khusus lobus prefrontal, dapat bertindak sebagai saklar 

perendam yang memberi arti terhadap situasi emosi sebelum berbuat sesuatu. 

(2) System limbic. Bagian ini sering disebut sebagai emosi otak yang letaknya 

jauh didalam hemisfer otak besar dan terutama bertanggung jawab atas 

pengaturan emosi dan implus. Sistem limbic meliputi hippocampus, tempat 

berlangsungnya proses pembelajaran emosi dan tempat disimpannya emosi. 
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Selain itu ada amygdala yang dipandang sebagai pusat pengendalian emosi 

pada otak. (b) Psikis. Kecerdasan emosi selain dipengaruhi oleh kepribadian 

individu, juga dapat dipupuk dan diperkuat dalam diri individu. Berdasarkan 

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang dapat 

mempengaruhi kecerdasan emosi seseorang yaitu secara fisik dan psikis. 

Secara fisik terletak dibagian otak yaitu konteks dan sistem limbic, secara 

psikis meliputi lingkungan keluarga dan lingkungan non keluarga. 

Menurut Dinkmeyer (1965) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan emosi anak adalah faktor kondisi fisik dan kesehatan, tingkat 

intelegensi, lingkungan sosial dan keluarga. Anak yang memiliki kesehatan 

yang kurang baik dan sering lebih cenderung menunjukkan reaksi emosional 

yang berlebihan. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menerapkan 

disiplin yang berlebihan cenderung lebih emosional. Pola asuh orang tua 

berpengaruh terhadap kecerdasan emosi anak dimana anak yang dimanja, 

diabaikan atau dikontrol dengan ketat (overprotective) dalam keluarga 

cenderung menunjukkan reaksi emosional yang negatif. 

Kecerdasan emosional merupakan sebuah domain dari trait. Kecerdasan 

emosional dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor yang bersifat pribadi, sosial 

ataupun gabungan beberapa faktor. Terdapat banyak faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan emosional. Dibawah ini diberikan dua teori 

penyebab/faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional berdasarkan teori 
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Goleman dan Agustin, menurut Goleman (dalam Ifham 2002) terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional, yaitu: 

1. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri individu 

yang dipengaruhi oleh keadaan otak emosional seseorang. Otak 

emosional dipengaruhi oleh amygdala, neokorteks, sistem limbik, 

lobus prrefrontal dan hal-hal yang berada pada otak emosional. 

2. Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar individu dan 

mempengaruhi atau mengubah sikap pengaruh luar yang bersifat 

individu dapat secara perorangan, secara kelompok, antara individu 

dipengaruhi kelompok atau sebaliknya, juga dapat bersifat tidak 

langsung yaitu melalui perantara misal media massa baik cetak 

maupun elektronik serta informasi yang canggih lewat jasa satelit.  

Sedangkan menurut Agustian (2007) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan emosional, yaitu: 

1. Faktor psikologis merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 

individu. Faktor internal ini akan membantu individu dalam 

mengelola, mengontrol, mengendalikan dan mengkoordinasikan 

keadaan emosi agar termanifestasi dalam perilaku secara efektif. 

Menurut Goleman (2007) kecerdasan emosi erat kaitannya dengan 

keadaan otak emosional. Bagian otak yang mengurusi emosi adalah 

sistem limbik. Sistem limbik terletak jauh dalam hemisfer otak besar 

dan terutama bertanggung jawab atas pengaturan emosi dan impuls. 
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Peningkatan kecerdasan emosi secara fisiologis dapat dilakukan 

dengan puasa. Puasa tidak hanya mengendalikan dorongan fisiologis 

manusia, namun juga mampu mengendalikan kekuasaan impuls 

emosi. Puasa yang dimaksud salah satunya yaitu puasa sunah Senin 

Kamis. 

2. Faktor pelatihan emosi. Kegiatan yang dilakukan secara berulang-

ulang akan menciptakan kebiasaan, dan kebiasaan rutin tersebut akan 

menghasilkan pengalaman yang berujung pada pembentukkan niali 

(value). Reaksi emosional apabila diulang-ulang pun akan 

berkembang menjadi suatu kebiasaan. Pengendalian diri tidak muncul 

begitu saja tanpa dilatih. Melalui puasa sunah Senin Kamis, dorongan, 

keinginan, maupun reaksi emosional yang negatif dilatih agar tidak 

dilampiaskan begitu saja sehingga mampu menjaga tujuan dari puasa 

itu sendiri. Kejernihan hati yang terbentuk melalui puasa sunah Senin 

Kamis akan menghadirkan suara hati yang jernih sebagai landasan 

penting bagi pembangunan kecerdasan emosi. 

3. Faktor pendidikan. Pendidikan dapat menjadi salah satu sarana belajar 

individu untuk mengembangkan kecerdasan emosi. Individu mulai 

dikenalkan dengan berbagai bentuk emosi dan bagaimana 

mengelolanya melalui pendidikan. Pendidikan idak hanya berlangsung 

di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sistem 

pendidikan di sekolah tidak boleh hanya menekankan pada kecedasan 
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akademik saja, memisahkan kehidupan dunia dan akhirat, serta 

menjadikan ajaran agama sebagi ritual saja. Pelaksanaan puasa sunah 

Senin Kamis yang berulang-ulang dapat membentuk pengalaman 

keagamaan yang memunculkan kecerdasan emosi. Puasa sunah Senin 

Kamis mampu mendidik individu untuk memiliki kejujuran, 

komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, kebijaksanaan, 

keadilan, kepercayaan, penguasaan diri atau sinergi, sebagai bagian 

dari pondasi kecerdasan emosi. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai 

faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi yaitu: Lingkungan keluarga, 

lingkungan non keluarga (masyarakat dan pendidikan), faktor fisik dan psikis 

dan faktor intenal (pribadi) dan eksternal. Dari faktor-faktor ini sangat 

mempengaruhi dan penting dalam kecerdasan emosional. 

3. Unsur-unsur Kecerdasan Emosional (EQ) 

Kecerdasan emosional mencakup pengendalian diri, semangat dan 

ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan 

menghadapi frustrasi, kesanggupan untuk mengendalikan dorongan hati dan 

emosi, tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga 

agar beban stress tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, untuk membaca 

perasaan terdalam orang lain (empati) dan berdoa, untuk memelihara hubungan 

dengan sebaik-baiknya, kemampuan untuk menyelesaikan konflik, serta untuk 

memimpin diri dan lingkungan sekitarnya. Keterampilan ini dapat diajarkan 
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kepadan anak-anak. Orang-orang yang dikuasai dorongan hati yang kurang 

memiliki kendali diri, menderita kekurang mampuan pengendalian moral. 

Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan sebagai langkah 

awal guna meningkatkan kecerdasan emosi. Dua ahli EQ (Emotional 

Quotient), Salovey dan Mayer (1990), pengembangan konsep EQ jauh sebelum 

Goleman merangkumnya menjadi lima aspek berikut ini: 

a. Kesadaran diri (self awareness). 

 

b. Mengelola emosi (managing emotions). 

c. Memotivasi diri sendiri (motivating oneself). 

d. Empati (emphaty). 

e. Menjaga relasi (handling relationship). 

Dari uraian diatas dapat dikatakan kecerdasan emosioanal menuntut diri 

untuk belajar mengakui dan menghargai perasaan diri sendiri dan orang lain 

dan untuk menanggapinya dengan tepat, menerapkan dengan efektif  energi 

emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. 3 (tiga) unsur penting 

kecerdasan emosional terdiri dari: kecakapan pribadi (mengelola diri sendiri); 

kecakapan sosial (menangani suatu hubungan) dan keterampilan sosial 

(kepandaian menggugah tanggapan yang dikehendaki pada orang lain). 

4. Cara Meningkatkan Kecerdasan Emosional (EQ) 

Beberapa cara yang dipaparkan diatas, ada beberapa juga dapat dilakukan 

untuk meningkatkan kecerdasan emosional yang diambil dalam artikel 

Mocendink, yaitu: 
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a. Mengenali emosi diri. 

 Keterampilan ini meliputi kemampuan anda untuk mengidentifikasi apa 

yang sesungguhnya anda rasakan. Setiap kali suatu emosi tertentu 

muncul dalam pikiran, anda harus dapat menangkap pesan apa yang ingin 

disampaikan. Berikut adalah beberapa contoh pesan dari emosi: takut, 

sakit hati, marah, frustasi, kecewa, rasa bersalah, kesepian. 

b. Melepaskan energi negatif.  

Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan anda untu memahami 

dampak dari emosi negatif  terhadap diri anda. Sebagai contoh keinginan 

untuk memperbaiki situasi ataupun memenuhi target pekerjaan yang 

membuat anda mudah marah ataupun frustasi seringkali justru merusak 

hubungan anda dengan bawahan maupun atasan serta dapat 

menyebabkan stres. Jadi, selama anda dikendalikan oleh emosi negatif 

justru anda tidak bisa mencapai potensi terbaik dari diri anda. Solusinya, 

lepaskan emosi negatif melalui teknik pendayagunaan pikiran bawah 

sadar sehingga anda maupun orang-orang di sekitar anda tidak menerima 

dampak negatif dari emosi negatif yang muncul. 

3. Mengelola emosi diri sendiri.   

 Anda jangan pernah menganggap emosi negatif atau positif itu, 

baik atau buruk. Emosi adalah sekedar sinyal bagi kita untuk melakukan 

tindakan untuk mengatasi penyebab munculnya perasaan itu. Jadi emosi 
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adalah awal bukan hasil akhir dari kejadian atau peristiwa. Kemampuan 

kita untuk mengendalikan dan mengelola emosi dapat membantu anda 

mencapai kesuksesan. Ada beberapa langkah dalam mengelola emosi diri, 

yaitu: Pertama adalah menghargai emosi dan menyadari dukungannya 

kepada anda. Kedua berusaha mengetahui pesan yang disampaikan dengan 

bergembira kita mengambil tindakan untuk menanganinya. 

 Kemampuan kita mengelola emosi adalah bentuk pengendalian diri 

yang paling penting dalam manajemen diri, karena kitalah sesungguhnya 

yang mengendalikan emosi atau perasaan kita, bukan sebaliknya. 

d. Memotivasi diri sendiri 

Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan merupakan hal yang 

sangat penting dalam kaitan untuk memberi perhatian, untuk 

memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri, dan untuk berkreasi. 

Kendali diri emosional-menahan diri terhadap kepuasan dan 

mengendalikan dorongan hati-adalah landasan keberhasilan dalam 

berbagai bidang. Keterampilan memotivasi diri memungkinkan 

terwujudnya kinerja yang tinggi dalam segala bidang. Orang-orang 

yang memiliki keterampilan ini cenderung jauh lebih produktif dan 

efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan. 
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e. Mengenali emosi orang lain 

Mengenali emosi orang lain berarti kita memiliki empati terhadap 

apa yang dirasakan orang lain. Penguasaan keterampilan ini 

membuat kita lebih efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain. 

Inilah yang disebut sebagai komunikasi empatik. Berusaha mengerti 

terlebih dahulu sebelum dimengerti. Keterampilan ini merupakan 

dasar dalam berhubungan dengan manusia secara efektif. 

f. Mengelola emosi orang lain 

Jika keterampilan mengenali emosi orang lain merupakan dasar 

dalam berhubungan antar pribadi, maka keterampilan mengelola 

emosi orang lain merupakan pilar dalam membina hubungan dengan 

orang lain. Manusia adalah makhluk emosional. Semua hubungan 

sebagian besar dibangun atas dasar emosi yang muncul dari interaksi 

antara manusia. Keterampilan mengelola emosi orang lain 

merupakan kemampuan yang dahsyat jika kita dapat 

mengoptimalkannya. Sehingga kita mampu membangun hubungan 

antar pribadi yang kokoh dan berkelanjutan. Dalam dunia industri 

hubungan antar korporasi atau organisasi sebenarnya dibangun atas 

hubungan antar individu. Semakin tinggi kemampuan individu 

dalam organisasi untuk mengelola emosi orang lain. 
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g. Memotivasi orang lain 

Keterampilan memotivasi orang lain adalah kelanjutan dari 

keterampilan mengenali dan mengelola emosi orang lain. 

Keterampilan ini adalah bentuk lain dari kemampuan kepemimpinan, 

yaitu kemampuan menginspirasi, mempengaruhi dan memotivasi 

orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini erat kaitannya 

dengan kemampuan membangun kerja sama tim yang tangguh dan 

andal. 

5. Perbedaan EQ dengan IQ 

Hamdan, M (2005). Berpendapat bahwa IQ dan EQ merupakan dua 

sahabat yang saling melengkapi, namun memiliki perbedaan. IQ tidak berubah 

sepanjang waktu, IQ pada saat masuk sekolah sampai dengan IQ pada saat 

lulus tidak akan mengalami perubahan. EQ merubah sejalan dengan 

pengalaman dan keinginan belajar. Ibaratnya tanpa EQ, IQ hanya merupakan 

pengetahuan tanpa tenaga dan gairah. 

E. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

1.  Pengertian OSIS 

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) adalah suatu organisasi yang 

berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari Sekolah Menengah 

yaitu Sekolah Menengah Petama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). OSIS ini diurus dan dikelola oleh murid-
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murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Biasanya organisasi ini 

memiliki seorang pembimbing dari guru yang dipilih oleh pihak sekolah. 

Anggota OSIS adalah seluruh siswa yang berada pada satu sekolah 

tempat OSIS itu berada. Seluruh anggota OSIS berhak untuk memilih calonnya 

untuk kemudian menjadi pengurus OSIS. 

2. Latar Belakang Berdirinya OSIS 

Tujuan nasional Indonesia. Seperti yang tercantum pada pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945, adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan 

secara operasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan bangsa 

Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. 

Pembangunan pendidikan merupakan bagian dari pembangunan Nasional. Di 

dalam Garis-garis Besar Haluan Negara diterapkan bahwa pendidikan Nasional 

berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi 

pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan 

cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembanguan yang 

dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas 
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pembangunan bangsa.Garis-garis Besar Haluan Negara juga menegaskan 

bahwa generasi muda yang di dalamnya termasuk para siswa adalah penerus 

cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insan bagi pembangunan nasional yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Mengingat tujuan pendidikan dan pembinaan generasi muda yang 

ditetapkan baik di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun di 

dalam Garis-garis Besar Haluan Negara amat luas lingkupnya, maka 

diperlukan sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang merupakan jalur 

pendidikan formal yang sangat penting dan strategis bagi upaya mewujudkan 

tujuan tersebut, baik melalui proses belajar mengajar maupun melalui kegiatan 

kokurikuler dan ekstrakulikuler. 

3. Wawasan Wiyatamandala 

Wawasan Wiyatamandala merupakan cara pandang kalangan pendidikan 

tentang keberadaan sekolah sebagai pengembang tugas dan fungsi sekolah di 

lingkungan masyarakat.  

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

nomor: 13090/CI. 84 tanggal 1 Okrober 1984 perihal Wawasan Wiyatamandala 

sebagai sarana ketahanan sekolah, maka dalam rangka usaha meningkatkan 

pembinaan ketahanan sekolah bagi sekolah-sekolah di lingkungan pembinaan 

Direktorat Jenderal pendidikan dan kebudayaan, menterapkan Wawasan 

Wiyatamandala yang merupakan konsepso yang mengandung anggap-anggap 

sebagai berikut: 
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1. Sekolah merupakan Wiyatamandala (lingkungan pendidikan) sehingga 

tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar bidang pendidikan. 

2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh 

untuk menyelenggarakan seluruh proses pendidikan dalam lingkungan 

sekolahnya yang harus berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan. 

3. Mempertinggi budi pekerti. 

4. Memperkuat kepribadian. 

5. Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. 

3. Antara guru dengan orang tua siswa harus saling pengertian dan 

bekerjasama yang baik untuk mengembangkan tugas pendidikan. 

4. Para guru di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, harus senantiasa 

menjunjung tinggi martabat dan citra guru sebagai manusia yang dapat 

digugu (dipercaya) dan ditiru, betapapun sulitnya keadaan yang 

melingkunginya. 

5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, namun harus 

mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang sadar atau tidak, dapat 

menimbulkan petentangan antara kita sama kita. 

 

Untuk mengimplementasikan dan upaya mewujudkan Wawasan 

Wiyatamandala antara lain dengan menciptakan sekolah sebagai masyarakat 

belajar, Pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Kegiatan kulikuler, 

ko-kulikuler, dan ekstra-kulikuler, serta menciptakan suatu kondisi 

kemampuan dan ketangguhan yang memiliki tingkat keamanan, kebersihan, 

dan kekeluargaan yang baik.  

4. Struktur Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

Pada dasarnya setiap OSIS di satu sekolah memiliki struktur organisasi 

yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun, biasanya struktur 

keorganisasian dalam OSIS terdiri atas: 
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1. Ketua Pembina atau Penanggung Jawab (Kepala Sekolah) 

2. Pembina (Guru mapel yang ditunjuk oleh sekolah) 

3. Ketua umum 

4. Wakil ketua 

5. Sekretaris I 

6. Seketaris II 

7. Bendahara 

8. Ketua Sekretaris Bidang (Sekbid) yang mengurusi setiap kegiatan siswa 

yang berhubungan dengan tanggung jawab bidangnya.  

Dan biasanya dalam struktur kepengurusan OSIS memiliki beberapa 

pengurus yang betugas khusus mengkoordinasi masing-masing kegiatan 

ekstrakulikuler yang ada di sekolah. 

5. Peran atau Fungsi Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. 

Oleh karena itu setiap sekolah wajib membentuk Organisasi Siswa Intra 

Sekolah (OSIS), yang tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan OSIS 

di sekolah lain dan tidak menjadi bagian / alat dari organisasi lain yang ada di 

luar sekolah. 

Peranan adalah manfaat atau kegunaan yang dapat disumbangkan OSIS 

dalam rangka pembinaan kesiswaan. Sebagai salah satu jalur pembinaan 

kesiswaan, peranan OSIS adalah: 

a. Sebagai Wadah Organisasi 

Siswa Intra Sekolah merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa 

diSekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung 

tercapainya tujuan pembinaan kesiswaan. Oleh sebab itu OSIS dalam 

mewujudkan fungsinya sebagai wadah. Wahana harus selalu bersama-

sama dengan jalur lain, yaitu latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan 
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wawasan wiyatamandala. Tanpa seling berkerjasama dari berbagai jalur, 

peranan OSIS sebagai wadah tindakan berfungsi lagi. 

b. Sebagai Penggerak / Motivator 

OSIS akan tampil sebagai penggerak apabila para pembina,  pengurus 

mampu membawa OSIS selalu dapat menyesuaikan dan memenuhi 

kebutuhan  yang diharapkan, yaitu menghadapi perubahan,  memiliki 

daya tangkal terhadap ancaman, memanfaatkan peluang dan perubahan, 

dan yang paling penting memberikan kepuasan kepada anggota. Dengan 

bahasa manajemen OSIS mampu memainkan fungsi intelektual, yaitu 

mampu meningkatkan keberadaan OSIS baik secara internal maupun 

eksternal.  Apabila OSIS dapat berfungsi demikian sekaligus OSIS 

berhasil menampilkan peranannya sebagai motivator. 

c. Peranan yang bersifat preventif 

Apabila peran yang bersifat intelek dalam arti secara internal OSIS dapat 

menggerakan sumber daya yang ada secara eksternal OSIS mampu 

mengadaptasi dengan lingkungan, seperti : menyelesaikan persoalan 

perilaku menyimpang siswa dan sebagainya. Dengan demikian secara 

preventif OSIS berhasil ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman 

yang datang dari dalam maupun dari luar. Peranan Preventif OSIS akan 

terwujud apabila peranan OSIS sebagai pendorong lebih dahulu harus 

dapat diwujudkan. 
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Melalui peranan OSIS tersebut dapat ditarik beberapa manfaat sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan nilai-nilai ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa. 

2. Meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara dan cinta tanah air. 

3. Meningkatkan kepribadian dan budi pekerti luhur. 

4.Meningkatkan kemampuan berorganisasi, pendidikan politik dan 

kepemimpinan. 

5. Meningkatkan ketrampilan, kemandirian dan percaya diri. 

6. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. 

7. Menghargai dan menjiwai nilai-nilai seni, meningkatkan dan 

mengembangkan kreasi seni. 

Salah satu ciri pokok suatu organisasi ialah memiliki berbagai macam 

fungsi dan peranan. Demikianlah pada OSIS sebagai suatu organisasi memiliki 

pola beberapa peranan atau fungsi dalam mencapai tujuan. Sebagai suatu 

organisasi perlu pula memperhatikan faktor-faktor yang sangat berperan, agar 

OSIS sebagai organisasi tetap hidup dalam arti tetap memiliki kemampuan 

beradaptasi dengan lingkungan dan perkembagan. 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar OSIS tetap eksis yaitu: 

1. Sumber daya 

2. Efisiensi 

3. Koordinasi kegiatan sejalan dengan tujuan 

4. Pembaharuan 

5. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan luar 

6. Terpenuhinya fungsi dan peran seluruh komponen. 

 

Berdasarkan prinsip-prinsip organisasi tersebut agar OSIS selalu dapat 

mewujudkan peranannya sebagai salah satu jalur pembinaan kesiswaan perlu di 

pahami apa sebenarnya arti, peran dan manfaat apa saja yang diperoleh melalui 

OSIS tersebut. 
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6. Kedudukan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

Dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan khususnya 

dibidang pembinaan kesiswaan arti yang terkandung lebih jauh dalam 

pengertian OSIS adalah sebagai salah satu dari empat jalur pembinaan 

kesiswaan, di samping ketiga jalur yang lain yaitu : Latihan Kepemimpinan, 

Ekstrakurikuler dan Wawasan Wiyatamandala. 

7. Ciri-ciri Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

Apabila OSIS dipandang suatu sistem, berarti OSIS sebagai tempat 

kehidupan berkelompok siswa bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. 

Dalam hal ini OSIS dipandang sebagai sistem, dimana sekumpulan para siswa 

mengadakan koordinasi dalam upaya mencitapakan suatu organisasi yang 

mengadakan koordinasi dalam upaya menciptakan suatu organisasi yang 

mampu mencapai tujuan.  

Organisasi Siswa Intra Sekolah sebagai suatu sistem ditandai beberapa 

ciri-ciri pokok: 

a. berorientasi pada tujuan, 

b. memiliki susunan kehidupan kelompok, 

c. memiliki sejumlah peranan, 

d. terkoordinasi dan  

e. berkelanjutan dalam waktu tertentu. 
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F. Implementasi 

1. Pengertian Implementasi 

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan 

atau penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal 

yang disepakati dulu.(KBBI, 2007: 427) 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah 

pelaksanaan atau penerapan suatu peraturan atau kebijakan yang dapat 

menimbulakan dapat menimbulkan dampak. 

Implementasi nilai demokrasi diartikan pelaksanaan atau penerapan 

kebijakan tentang nilai-nilai demokrasi disetiap jenjang pendidikan formal. 

Selanjutnya dengan pelaksanaan kebijakan itu menimbulkan dampak berupa 

perubahan terhadap sistem pendidikan. Hal ini tentu saja dapat dipergunakan 

untuk mengamati apakah antara kebijakan yang sudah ada dengan pelaksanaan 

di lapangan dapat berjalan dengan sesuai. 

2. Pendidikan Nilai 

a. Pengertian Pendidikan Nilai 

Kosasih, A. (2005). Secara umum, Pendidikan  nilai dimaksudkan untuk 

membantu peserta didik agar memahami, menyadari, dan mengalami nilai-nilai 

serta mampu mendapatkan secara integral dalam kehidupan. Untuk sampai 

pada tujuan dimaksud, tindakan-tindakan pendidikan yang mengarah perilaku 

yang baik dan benar perlu diperkenalkan oleh para pendidik.Dalam proses 
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pendidikan nilai, tindakan-tindakan pendidikan yang lebih spesifik 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih khusus. Seperti dikemukan 

komite APEID (Asia an the Pasific Programme of Educational Innovation for 

Development). Pendidikan nilai secara khusus ditunjukan untuk: (a) 

menerapkan pembentukan nilai kepada anak, (b) menghasilkan sikap yang 

mencerminkan nilai-nilai yang digunakan, dan (c) membimbing perilaku yang 

konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian tujuan Pendidikan Nilai 

meliputi tindakan mendidik yang berlangsung mulai dari usaha penyadaran 

nilai sampai pada perwujudan perilaku yang bernilai (UNESCO, 1994). 

Pendidikan nilai telah menjadi bagian integral proses pendidikan, sejak 

diakuinya proses pendidikan informal menjadi bagian sistem sosial kita. Oleh 

karena itu, berbagai usaha telah dilakukan untuk menjelaskan peran yang 

seharusnya dimainkan “nilai” tersebut dalam sistem pendidikan masyarakat, 

namun upaya-upaya tersebut baru terlihat secara sungguh-sungguh pada abad 

ke-20 dimana pendidikan nilai telah terpelajari sebagai suatu “displin” tidak 

lebih dari setengah abad setelah itu muncul berbagai literatur dan penelitian 

empiris yang mengkaji secara serius di bidang ini. 

Dalam berbagai literatur, istilah pendidikan nilai dan pendidikan moral 

sering digunakan untuk kepentingan yang sama, hal ini karena erat hubungan 

diantara kedua bidang pendidikan tersebut. Untuk kepentingan kejian buku ini 

pendidikan nilai akan didefinisikan sebagai berikut: 
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“Pendidikan Nilai adalah pendidikan yang mempertimbangkan objek dari 

sudut moral dan sudut pandang non moral, yang meliputi estetika yaitu menilai 

objek dari sudut pandang keindahan dan selera pribadi, dan etika yaitu menilai 

benar atau salahnya dalam hubungan antarpribadi.” 

Esensi dari pendidikan mempunyai komponen utama menurut Margaret 

S. Brohson, (1999: 8)  yaitu  : (1) Pengetahuan kewarganegaraan (civic 

knowledge), (2) Kecakapan kewarganegaraan (civic skills) dan (3) Watak-

watak kewarganegaraan (civic dispositions)  

c. Pendidikan Nilai Demokrasi 

Pada dasarnya pengertian pendidikan (UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 

2003) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasana, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya dan masyarakat. 

Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) 

menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu tuntutan didalam hidup 

tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala 

kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia 

dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan pendidikan menurut H. Home, 

adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian  yang lebih tinggi 
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bagi mahluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang 

bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar 

intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia. 

Kemudian Nilai demokrasi menurut Asykuri (2003: 81). Nilai-nilai 

demokrasi merupakan nilai-nilai yang mutlak diperlukan untuk 

mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Ketiadaan hal-hal tersebut 

akan mengakibatkan dampak yang secara berupa pemerintahan yang sulit 

ditegakkan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang berdemokratis, mka nilai 

yang diperlukan adalah dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri. 

Berdasarkan defisini tersebut diatas dapat disimpulkan pendidikan nilai 

demokasi sebagai proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian  yang 

lebih tinggi bagi mahluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan 

mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam 

sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia. Dan nilai-niali 

yang mutlak diperlukan untuk mengembangkan pemerintah yang demokratis 

dari kehidupan masyarakat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan 

lingkungan masyarakat sekitar, pendidikan nilai demokrasi dari lingkungan 

keluarga dapat diterapkan dengan adanya perbedaan pendapat antar anggota 

keluarga, saling menghargai dan memahami antar anggota keluarga, 

mengutamakan musyawarah, mendahulukan kepentingan bersama daripada 

kepentingan pribadi dan selalu menumbuhkan sikap kebersamaan antar 

anggota keluarga. Pendidikan nilai demokrasi sekolah dapat dilakukan dengan 
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cara ikut serta dalam organisasi-organisasi di sekolah yang menumbuhkan nilai 

demokrasi tersebut dan menerapkan pendidikan nilai demokrasi lingkungan 

masyarakat dengan ikut serta dalam kelompok masyarakat yang ada 

dilingkungan tersebut, saling menghargai dan memahami antar warga 

masyarakat, mengutamakan musyawarah dalam kegiatan untuk mencapai 

mufakat, mentaati peraturan yang ada di masyarakat dan menumbuhkan sikap 

kebersamaan dalam lingkungan masyarakat. 

3. Hasil Penelitian Relevan 

1. Meidi Saputra, (2013) yang berjudul Implementasi Nilai Demokrasi 

Pancasila Dalam Pengelolaan Kinerja OSIS SMA Negeri 3 Semarang. Di 

simpulkan bahwa nilai-nilai demokrasi Pancasila telah 

terimplementasikan dalam pengelolaan kinerja OSIS SMA Negeri 3 

Semarang dalam kegiatan (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) 

penggerakan dan (4) pengawasan. Pengelolaan kinerja OSIS yang 

dilakukan oleh pengurus OSIS SMA Negeri 3 Semarang sudah berjalan 

sebagaimana mestinya, para pengurus sudah menjalankan fungsi 

manajemen dengan baik dalam mengelola kinerja OSIS. dalam 

melakukan pengelolaan kinerja OSIS, pengelolaan kinerjanya sudah 

sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Hal ini dibuktikan telah 

terimplementasinya kesepuluh nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam 

setiap fungsi manajemen yang ada.  
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2. Ahmad Munif, (2011) yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi 

Melalui Kegiatan OSIS Di MA NU Mu’allimat Kudus. Di simpulkan 

bahwa nilai-nilai demokrasi melalui kegiatan OSIS di MA NU 

Mu’allimat Kudus secara keseluruhan berjalan dengan baik, lancar, 

alamiah dan selalu diusahakan secara terus menerus. 

4. Implementasi Pendidikan Nilai Demokrasi dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Emosional Siswa Melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah 

(OSIS) 

Kehidupan demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang 

dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Demokrasi memerlukan usaha yang nyata bagi setiap warga Negara dan 

perangkat pendukungnya dan dijadikannya demokrasi sebagai pandangan 

hidup (way of life) dalam kehidupan bernegara. 

Faktor pendukung terwujudnya demokrasi membutuhkan hal-hal berikut 

ini (Sopiah, 2010) : Kesadaran akan pluralisme, sikap yang jujur dan pikiran 

yang sehat, demokrasi membutuhkan kerja sama antar warga masyarakat dan 

sikap serta itikad baik, demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan dan 

demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Dari faktor pendukung 

terwujudnya demokrasi adanya nilai-nilai demokrasi (Asykuri, 2003: 81) 

antara lain, adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berpartisipasi, kebebasan 

berkelompok, menghormati kelompok lain, kesetaraan, kerja sama, persaingan 

dan kepercayaan. 
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Implementasi pendidikan nilai demokrasi tidak hanya dilingkungan 

sekolah atau organisasi sekolah saja, tetapi pelaksanaan pendidikan nilai 

demokrasi dilakukan dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan keluarga. 

Pelaksanaan nilai demokrasi di lingkungan keluarga dimulai dari menuangkan 

ide/gagasan dalam menyelesaikan masalah internal dilingkungan keluarga, ikut 

serta dalam menyatakan pendapat, rasa saling percaya terhadap anggota 

keluarga dan sebagainya. Pelaksanaan pendidikan nilai demokrasi di sekolah 

atau organisasi sekolah menerapkan nilai-nilai demokrasi. Dari nilai demokrasi 

adanyakebebasan berpendapat atau bermusyawarah ini hendaknya dijalankan 

dengan tertib, teratur, dan menampung semua aspirasi peserta musyawarah. 

Musyawarah hendaknya diutamakan upaya mencapai kesepakatan atau 

persetujuan bersama, sehingga keputusan dapat diterima oleh semua pihak, 

bebas berpendapat, saling memahami dan menghargai pendapat teman, 

mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, 

menumbuhkan sikap kebersamaan disetiap pelaksanaan kegiatan. Dan 

pelaksanaan pendidikan nilai demokrasi juga dapat diterapkan dalam 

lingkungan masyarakat, yaitu dengan ikut serta perkumpulan warga, memberi 

ide/gagasan, menyatakan pendapat, kerjasama dan saling rasa percaya antar 

warga masyarakat. 

Implementasi pendidikan nilai demokrasi melalui OSIS sangat berperan 

penting dalam  melaksanakan suatu organisasi di sekolah, dalam 

pelaksanaannya tersebut mempunyai nilai masing-masing yang dapat 

diterapkan dalam melaksanakan kegiatan sekolah maupun yang diadakan oleh 
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organisasi sekolah. Dari nilai demokrasi dapat meningkatkan kecerdasan 

seseorang, yaitu kecerdasan intelektual serta kecerdasan emosional. 

Kecerdasan emosional dapat merubah seseorang karena kecerdasan emosional 

merubah sejalan dengan pengalaman dan keinginan belajar. 

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa pelaksanaan nilai 

demokrasi tidak hanya dilingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat saja, 

tetapi lingkungan sekolah dan atau organisasi sekolah pun mempunyai peran 

yang sama dalam menerapkan nilai demokrasi tersebut. Mengimplementasikan 

pendidikan nilai demokrasi dilingkungan sekolah melalui kegiatan OSIS 

dengan menerapkan nilai demokrasi dalam berpengaruh kecakapan dalam 

kecerdasan emosional untuk melaksanakan setiap kegiatan yang ada di OSIS, 

karena dalam OSIS peran kecerdasan emosional berperan berpengaruhnya 

seseorang dalam berpikir.  
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