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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara merupakan organisasi kehidupan bermasyarakat yang diperlukan 

untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan pelbagai kepentingan dalam 

kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu negara yang menganut paham 

demokrasi Indonesia memiliki prinsip dasar demokrasinya yaitu kedaulatan 

berada di tangan rakyat baik secara langsung maupun melalui lembaga 

perwakilan dan dilaksanakan untuk dan atas nama rakyat. Hal ini tercantum 

dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan 

berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang”. 

Partisipasi politik merupakan salah satu wujud sebagai negara yang 

demokratis, hal ini karena rakyat ikut serta dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Keinginan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam 

proses pembangunan politik bagi negara-negara berkembang seperti di Indonesia, 

karena di dalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan 

salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan kepala negara sampai 

dengan pemilihan walikota dan bupati bahkan tingkat kelurahan yang dilakukan 

secara langsung. Sistem ini membuka ruang dan membawa masyarakat untuk 

terlibat langsung dalam proses tersebut. Namun pada kenyataannya masih 

banyak warga yang belum menggunakan haknya pada pemilihan umum. Sebagai 
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penggambaran fenomena tersebut apabila seseorang memiliki kesadaran politik 

dan memiliki kepercayaan terhadap pejabat pemerintahan tinggi maka partisipasi 

politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan sangat 

kecil maka pertisipasi politik menjadi pasif dan apatis. 

Sejarah penyelengaraan pemilu di Indonesia menunjukkan fakta 

terjadinya penurunan tingkat partisipasi pemilih. 

Tabel 1.1 

Data Partisipasi Pemilu tahun 1971 – 2009 Tingkat Nasional 

Tahun 

Pemilih 

Terdaftar 

(jiwa) 

Mengguna

kan Hak 

(%) 

Tidak 

Mengguna

kan Hak 

(%) 

Suara 

Sah 

(%) 

Suara 

Tidak 

Sah 

(%) 

Golput 

* (%) 

1971 58.558.776 96,62 3,38 96,59 3,41 6,67 

1977 69.871.092 96,52 3,48 94,90 5,10 8,40 

1982 82.134.195 96,47 3,53 93,71 6,29 9,61 

1987 93.737.633 96,43 3,57 95,00 5,00 8,39 

1992 107.565.413 95,06 4,49 95,67 4,33 9,05 

1997 125.640.987 93,55 6,45 96,13 3,87 10,07 

1999 118.158.778 92,74 7,26 96,61 3,39 10,40 

2004** 148.000.369 84,07 15,93 91,19 8,81 23,34 

2004*** 155.048.803 78,23 21,77 97,83 2,17 23,47 
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2004**** 152.246.188 76,63 23,37 97,94 2,06 24,95 

2009 171.068.667 60,88 39,12 71,03 28,97 25,19 

Sumber : www.kpu.go.id  

Keterangan : 

 : Dalam tabel diatas, yang dimaksud golput adalah jumlah pemilih 

terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dan suara tidak sah. 

**          : Legislatif 

***        : Pilpres Putaran I 

****      : Pilpres Putaran II  

Selama periode Orde Baru tingkat partisipasi pemilih dalam setiap 

penyelenggaraan pemilu selalu diatas 90%. Partisipasi politik pada era Orde Baru 

memang memiliki kecenderungan turun dalam setiap penyelenggaraannya, tetapi 

penurunannya tidak terlalu signifikan. Pada penyelenggaraan pemilu pertama di 

era reformasi, antusiasme pemilih masih tinggi, tercatat lebih dari 92,74% 

pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana diketahui bahwa warga 

negara berharap terjadi perubahan dalam kehidupan politik, seperti 

demokratisasi, desentralisasi, hak asasi manusia yang menjadi bagian dari 

tuntutan reformasi. 

Dalam pemilu legislatif yang diselenggarakan dengan sistem langsung 

untuk pertama kali pada tahun 2004, tingkat partisipasi melorot drastis jumlah 

pemilih yang tidak menggunakan hak pilih melonjak sampai dengan 15,93%. 
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Kemudian pada pemilihan presiden putaran I, pemilih yang tidak menggunakan 

hak pilihnya sebesar 21,77%, jumlah tersebut kembali melonjak jadi 23,37% 

pada pemilihan presiden putaran kedua. Bahkan angka ini semakin membesar 

ketika dilaksanakannya pemilu pada 2009 lalu, dimana berdasarkan 

pengumuman resmi KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada hari Sabtu, 9 Mei 

2009 jumlahnya mencapai 39,12 %. Warga negara nampaknya juga kecewa 

dengan pemilu sebelumnya yang diharapkan dapat membawa perubahan di 

negara ini tetapi ternyata tidak terwujud. 

Meningkatnya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya 

merupakan salah satu efek negatif dari permasalahan yang melanda di negeri ini, 

sehingga mengakibatkan adanya beberapa orang dikalangan masyarakat yang 

lebih memilih menjadi Golongan Putih (Golput) dalam proses pengambilan 

suara. Selain itu, peran dari pemilih pemula sangat mendominasi mengingat 

pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih sebagian besar belum 

memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukkan ke mana mereka harus 

memilih. Selain itu, ketidaktahuan dalam soal politik praktis, membuat pemilih 

pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka 

pendek. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara 

langsung di Indonesia merupakan salah satu perwujudan partisipasi politik 

masyarakat secara langsung. Partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran 
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untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan 

simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam menyejahterakan masyarakat sekaligus 

langkah-langkahnya). 

Seperti halnya pemilihan umum diatas, pada data pemilihan umum 

Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa angka tingkat partisipasi politik warga 

Kabupaten Brebes  masih rendah. Meskipun tingkat partisipasi yang rendah tidak 

dapat membatalkan hasil pemilu, namun hal ini menunjukkan kesadaran politik 

warga dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu negara. 

Berikut ini adalah diagram tingkat partisipasi warga Kabupaten Brebes 

Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil 

Bupati Tahun 2007, Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa 

Tengah Tahun 2008, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, 

DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden Tahun 2009. 

Gambar 1.1. Partisipasi Politik Warga Kabupaten Brebes 

 

 

 

 
 

 

Sumber: KPU Kabupaten Brebes 
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Berdasarkan diagram tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi 

politik warga kabupaten Brebes pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati 

dan Wakil Bupati tahun 2007 sebesar 59%. Sedangkan pada saat Pemilihan 

umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2008 antusiasme 

warga kabupaten Brebes mulai turun menjadi 48%. Tidak berbeda dengan 

pemilihan umum pada tahun 2007 dan 2008, pada Pemilihan Umum Anggota 

DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (legislatif) Tahun 2009 

jumlah partisipasi politik warga Kabupaten Brebes sebesar 41%. Hal ini dapat 

terjadi karena kurang sosialisasi yang dilakukan oleh para calon anggota 

legislatif serta kurangnya pemahaman warga terhadap tata cara pemilihan atau 

pencoblosan pada kertas suara pada saat itu. Sedangkan pada Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 jumlah partisipasi politik warga 

Kabupaten Brebes meningkat menjadi 64%. Walaupun peningkatan partisipasi 

politik warga Kabupaten Brebes tidak besar namun hal ini dapat menunjukkan 

bahwa kesadaran politik warga Kabupaten Brebes sudah mengalami perubahan. 

Peningkatan partisipasi politik warga Kabupaten Brebes ditunjukkan pada 

saat Pemilihan Umum Bupati tahun 2012 yaitu sebesar 97,37%. Namun pada 

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 tingkat partisipasi warga 

Kabupaten Brebes mengalami penurunan menjadi 40% (http://brebesnews.co/). 

Menurut Undang – Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

dijelaskan pengertian Pemilu atau Pemilihan Umum, adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
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jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan 

Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pemilihan Umum 

diselenggarakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. 

Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD yang 

akan diselenggarakan pada bulan April 2014 merupakan pemilihan umum 

anggota legislatif secara langsung yang ketiga kali di Indonesia yang sebelumnya 

dilaksanakan pada tahun 2009 untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD 

pada periode pertama dan pada periode kedua memilih Presiden dan Wakil 

Presiden. 

Melalui Pemilu, para agen-agen politik yang ada di lingkungan 

masyarakat aktif memberikan pengetahuan politik atau pendidikan politik pada 

masyarakat. Selain di masyarakat, kegiatan para agen sosialisasi politik ini bukan 

hanya terjadi di lingkungan masyarakat melainkan juga dilakukan pada 

lingkungan sekolah khususnya sekolah menengah atas yang siswanya memasuki 

usia pemilih pemula. 

Menurut Pasal 1 ayat (25) UU No 8 Tahun 2012, Pemilih adalah Warga 

Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih 

atau sudah/pernah kawin. Kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No 8 Tahun 

2012 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah Warga 

Negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih 
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dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) atau lebih 

atau sudah/pernah kawin. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih 

pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam 

daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali 

sejak Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17 – 21 

tahun. Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka tidak memiliki pengalaman 

voting pada pemilu sebelumnya, namun ketiadaan pengalaman bukan berarti 

mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik. 

Sosialisasi politik kepada pemilih pemula tentunya tak lepas dari peran 

agen sosialisasi politik, dalam hal ini peran agen sosialisasi politik sangat 

diperlukan guna membentuk masyarakat khususnya pemilih pemula yang sadar 

politik atau melek politik. Menurut Rush dan Althoff (2005 : 9), “terdapat lima 

agen sosialisasi politik yang umum diketahui, yaitu keluarga, sekolah, peer 

groups, media massa, pemerintah, partai politik.” 

Sekolah merupakan salah satu agen sosialisasi yang diberikan pada usia 

pemilih pemula, hal ini karena selain memperoleh ilmu pengetahuan dan 

pendidikan-pendidikan khusus. Sekolah merupakan salah satu sarana untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa juga merupakan tempat transfer ilmu dimana 

ada proses belajar mengajar dan tempat terjadinya interaksi guru dan murid. 

Sekolah juga membangun kesadaran kepada anak mengenai pentingnya hidup 

bernegara, rasa cinta tanah air, dan rasa setia kepada negara, juga dapat dibangun 
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dan ditumbuhkan dengan cara memberikan pemahaman tentang simbol-simbol 

seperti lambang negara, bendera nasional, bahasa nasional, serta lagu 

kebangsaan. Sekolah juga mengajarkan pandangan yang lebih kongkrit tentang 

lembaga-lembaga politik dan hubungan politik, dimana siswa diajarkan 

mengenali nilai, norma, serta atribut politik di sekolah. 

Dalam pendidikan formal proses pendidikan politik dilakukan secara 

terorganisir melalui kurikulum dalam pendidikan yang ada, salah satunya melalui 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau yang disebut juga Civic 

Education. Pada pelaksanaannya PKn memiliki peranan yang sangat penting bagi 

pembentukan kepribadian bangsa didalam menumbuhkan kompetensi 

kewarganegaraan yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam sebuah 

paper menurut Ziaulhaq (2010) Esensi terpenting dari pendidikan politik 

(political education) adalah pendidikan kewarganegaran (civic education) untuk 

mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara atau lebih tepat lagi 

disebut pendidikan politik adalah pendidikan demokrasi (democracy education), 

pendidikan yang mewujudkan masyarakat demokratis, yaitu masyarakat yang 

bebas (free society) yang hanya dibatasi oleh kebebasan itu sendiri, bukan 

masyarakat kolektivisme yang “terpasung” oleh atribut-atribut agama atau 

norma-norma budaya. 

Branson (1999 : 4) menegaskan tujuan civic education yaitu “quality of 

participation and responsible in both the public and political life at local, state, 

and national” atau partisipasi yang bermutu dan bertanggungjawab dalam 
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kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal dan nasional. Partisipasi 

semacam itu memerlukan kompetensi kewarganegaraan sebagai berikut: (1). 

Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu; (2). Pengembangan 

kemampuan intelektual dan partisipatoris; (3). Pengembangan karakter atau sikap 

mental tertentu; dan (4). Komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip 

fundamental demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, didalam partisipasi 

politik dibutuhkan pemahaman dan pengetahuan yang sesuai untuk bisa 

menciptakan kehidupan demokrasi yang baik dan benar.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini difokuskan untuk 

mengetahui bagaimana partisipasi politik siswa di sekolah terkait dengan 

pemilihan umum. Dasar pemikiran inilah yang menjadikan motivasi peneliti 

untuk mengungkap kondisi faktual yang terjadi, sehingga mengambil judul 

penelitian tentang Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan 

Partisipasi Politik Siswa (Studi Deskriptif Analisis terhadap Siswa SMK 

Alfurqon Bantarkawung Kabupaten Brebes menjelang Pemilihan Umum 

Presiden 2014). 
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B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah umum penelitian, yaitu: 

“bagaimana peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi 

politik siswa SMK Alfurqon Bantarkawung Kabupaten Brebes menjelang 

Pemilihan Umum Presiden 2014?”. 

Secara khusus dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan PKn di sekolah dalam meningkatkan partisipasi 

politik siswa SMK Alfurqon Bantarkawung Kabupaten Brebes menjelang 

Pemilihan Umum Presiden 2014? 

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan PKn di sekolah dalam meningkatkan 

partisipasi politik siswa SMK Alfurqon Bantarkawung Kabupaten Brebes 

menjelang Pemilihan Umum Presiden 2014? 

3. Upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan 

PKn di sekolah dalam meningkatkan partisipasi politik siswa SMK Alfurqon 

Bantarkawung Kabupaten Brebes menjelang Pemilihan Umum Presiden 

2014? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara faktual 

dan aktual mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam 

meningkatkan partisipasi politik siswa SMK Alfurqon Bantarkawung 

Kabupaten Brebes menjelang Pemilihan Umum Presiden 2014.  

2. Tujuan khusus  

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

a. Pelaksanaan PKn di sekolah dalam meningkatkan partisipasi politik 

siswa SMK Alfurqon Bantarkawung Kabupaten Brebes menjelang 

Pemilihan Umum Presiden 2014. 

b. Hambatan dalam pelaksanaan PKn di sekolah dalam meningkatkan 

partisipasi politik siswa SMK Alfurqon Bantarkawung Kabupaten 

Brebes menjelang Pemilihan Umum Presiden 2014. 

c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan 

PKn di sekolah dalam meningkatkan partisipasi politik siswa SMK 

Alfurqon Bantarkawung Kabupaten Brebes menjelang Pemilihan Umum 

Presiden 2014. 
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D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta bahan dalam 

penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenai gambaran 

pengetahuan tentang peran sekolah dalam rangka meningkatkan 

partisipasi politik siswa. 

b. Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti sebagai wahana berlatih dan menambah ilmu pengetahuan. 

b. Bagi siswa mengetahui pentingnya partisipasi politik siswa dalam Pemilu 

2014. 

c. Bagi perguruan tinggi dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam 

pembahasan politik. 
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