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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Depdiknas dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan, bahwa:  

PKn sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan 

warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, 

terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

 

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa PKn memiliki sasaran 

yang harus tercapai dalam membentuk warganegaranya, sadar dalam 

melaksanakan hak serta kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang 

berkarakter dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 

Menurut Azra Azymurdi (1999:75) Pendidikan Kewarganegaraan adalah 

pendidikan yang cangkupannya luas lebih luas dari pendidikan demokrasi  dan 

pendidikan HAM (Hak Asasi Manusia), karena mencakup kajian dan 

pembahasan tentang banyak hal seperti pemerintahan, konstitusi, lembaga – 

lembaga demokrasi, Rule of law, hak dan kewajiban warga negara, proses 

demokrasi, dan keterlibatan masyarakat madani, pengetahuan, lembaga - 

lembaga dan sistem hukum, pengetahuan tentang HAM, kewarganegaraan yang 

aktif dan sebagainya. Sementara itu, Sudijarto berpendapat bahwa Pendidikan 
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Kewarganegaraan adalah pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu 

peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut 

serta membangun sistem politik yang demokrasi. 

Menurut Cogan (1999) Pendidikan kewarganegaraan yang disebut dengan 

istilah civic education diperlakukan sebagai “...the foundational course work in 

school designed to prepare young citizens for an active role in their communities 

in their adult lives”, atau suatu mata pelajaran dasar disekolah yang dirancang 

untuk mempersiapkan para pemuda warganegara untuk dapat melakukan peran 

aktif dalam masyarakat, kelak setelah mereka dewasa. Sedangkan Pendidikan 

Kewarganegaraan yang disebut dengan istilah citizenship 

education atau education for citizenship dipandang sebagai: “…the more 

inclusive term and encompasses both these in-school experiences as well as out-

of-school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the 

religious organization, community organizations, the media etc”. 

Artinya, citizenship education atau education for citizenship merupakan istilah 

generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, 

seperti yang terjadi dilingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam 

organisasi kemasyarakatan, dan dalam media. 

Menurut pendapat Sapriya PKn adalah sebagai program sosial kultural 

yang maksudnya adalah program PKn yang dikembangkan untuk pembinaan 

warganegara yang ada di lingkungan masyarakat tertentu di luar program 

sekolah.  
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Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah suatu program pendidikan yang berusaha keseluruhan 

proses pendidikan terhadap pembentukan karakter individu sebagai warganegara 

yang cerdas dan baik. 

Menurut Cogan; Kerr (Winataputra dan Budimansyah, 2007:4) PKn 

adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk 

mempersiapkan warganegara muda agar kelak setelah dewasa dapat berperan 

aktif dalam masyarakat. PKn dirumuskan secara luas untuk mencakup proses 

penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya 

didalam persekolahan., pengajaran, dan belajar, dalam proses penyiapan 

warganegara tersebut. Sejalan dengan topik “The Impact of Civic Education 

Program on Political Participational Democratic attitude” (Sabatani, Bevis dan 

Finkel : 1998) bahwa “Civic Education program should focus on themes that 

areimmadiately relevant to people daily lives” (Winataputra dan Budimansyah, 

2007:21). 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran didunia persekolahan yang 

mampu membimbing generasi muda untuk dapat berpikir kritis dan berperan 

sebagai sebagai pengambilan keputusan (decission making) dalam kehidupan 

bermasyarakat. 
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1. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Secara umum tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar 

menjadi warga negara yang baik (to be good citizenship), yakni warga negara 

yang memiliki kecerdasan (civiv intelegence), baik intelektual, emosional, 

sosial, maupunspiritual; memiliki rasa bangga dan bertanggung jawab (civic 

responsibility); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara (civic partisipation) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta 

tanah air. 

Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang 

terdapat  dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

Nomor 22 Tahun 2006 adalah sebagai berikut  mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut : 

a. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan 

b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab dan bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta anti 

korupsi. 

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa lain. 
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d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan menekankan peda perkembangan dan membina warga 

negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter serta bertindak sesuai dengan 

Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Melalui pengetahuan  yang 

diberikan di sekolah – sekolah kepada peserta didik diharapkan akan lahir 

generasi muda yang berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif memiliki sikap 

demokratis dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang sanggup 

melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Menurut Sapriya (2011 : 35) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan 

politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar 

demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan 

bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan 

disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu 

berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem 

politik yang sehat serta perbaikan masyarakat. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam proses pembelajaraannya, 

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk memberi pengetahuan 
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dan pemahaman mengenai politik kepada peserta didiknya sebelum terjun di 

dunia politik.  

Menurut Branson (Winataputra dan Budimansyah 2007:185) 

menegaskan tujuan Civic Education adalah partisipasi yang bermutu dan 

bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik ditingkat 

local maupun nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan kompetensi 

kewarganegaraan sebagai berikut: 

a) Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu 

b) Pengembangan pengetahuan intelektual dan partisipatoris. 

c) Pengembangan karakter atau sikap mental tertentu. 

d) Komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi 

konstitusional. 

Berdasarkan partisipasi kompetensi kewarganegaraan tersebut dapat 

dipahami bahwa PKn sebagai sarana dalam membentuk pengetahuan serta 

intelektual supaya dapat berpartisipasi secara aktif. 

 

B. PKn sebagai Pendidikan Politik 

1. Kaitan PKn dan Pendidikan Politik 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang 

fokus materinya berupa peranan warga negara dalam kehidupan bernegara 

yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan 

tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi 
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warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Prewitt & 

Dawson, dan Aziz dkk dalam Cholisin, 2004:10). Pendidikan 

Kewarganegaraan lebih merupakan bentuk pengajaran politik atau 

pendidikan politik. Sebagai pendidikan politik berarti fokusnya lebih 

menekankan bagaimana membina warga negara yang lebih baik (memiliki 

kesadaran politik dan hukum) lewat suatu proses belajar mengajar (Cholisin, 

2004:11). Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai wahana 

untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. 

Menurut Winataputra (2008) mengatakan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan juga dapat berperan sebagai pendidikan politik yaitu 

pendidikan yang memungkinkan siswa mengetahui apa apa yang menjadi 

yang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Bagaimana mereka seharusnya 

berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

serta menumbuhkan sikap-sikap positif berbangsa dan bernegara terhadap 

hasil-hasil pembangunan nasional. Disamping itu memiliki kemampuan 

berfikir kritis, kreatif, dan inovatif terhadap berbagai permasalahan sosial 

politik, ekonomi, dan budaya serta memiliki rasa tanggung jawab, 

menghormati, dan menghargai aparat pemerintah. 

Sebagaimana layaknya suatu bidang studi yang diajarkan di sekolah, 

materi Pendidikan Kewarganegaraan menurut Branson (1999:4) harus 

mencakup tiga komponen, yaitu Civic Knowledge (pengetahuan 
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kewarganegaraan), Civic Skill (keterampilan kewarganegaraan), dan Civic 

Disposition (watak kewarganegaraan). Komponen pertama Civic Knowledge 

“berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh 

warga negara” (Branson, 1999: 8). Aspek ini menyangkut kemampuan 

akademik – keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori politik, hukum, 

dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara lebih rinci, materi 

pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan 

tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip, dan proses 

demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, 

pemerintahan berdasar hukum (rule of law) dan peradilan yang bebas dan 

tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam 

masyarakat. 

Kedua Civic Skill meliputi keterampilan intelektual (intellectual 

skills) dan keterampilan berpartisipasi (participatory skills) dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Contoh: keterampilan intelektual yaitu 

keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya 

merancang dialog dengan DPRD. Contoh: keterampilan berpartisipasi adalah 

keterampilan menggunakan hak dan kewajibannya di bidang hukum, 

misalnya segera melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan yang 

diketahui. 
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Ketiga Civic Disposition (watak-watak kewarganegaraan), komponen 

ini sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantive dan esensial 

dalam mata pelajaran PKn. Dimensi watak kewarganegaraan dapat 

dipandang sebagai “muara” dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. 

Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran PKn, 

karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi 

watak, karakter, sikap, dan potensi lain yang bersifat afektif. 

Berdasarkan rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan antara lain menyatakan bahwa 

kurikulum untuk jenis pendidikan umum, pada jenjang pendidikan 

menengah, terdiri atas lima kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan 

Kepribadian. Kelompok mata pelajaran ini dimaksudkan untuk peningkatan 

kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta 

peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan 

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang 

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. 

2. Pengertian Pendidikan Politik 

Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman 

tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam 
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kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik bertujuan untuk 

membentuk dan menumbuhkan  orientasi-orientasi politik pada individu. 

Pendidikan politik di Indonesia secara eduktif merupakan upaya yang 

sistematis untuk memantapkan kesadaran politik dan bernegara untuk 

menjaga kelestarian Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Jadi, 

pendidikan politik disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat 

serta yang menjadi landasan moral bangsa. Hal ini dapat dilihat dalam 

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Bagi 

Generasi Muda sebagai berikut: 

Pada prinsipnya pendidikan politik bagi generasi muda merupakan 

rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran 

politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai budaya bangsa.  

 

Perilaku politik yang lahir dari sebuah proses pendidikan politik 

dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang dipengaruhi pula oleh interaksi 

sosial setiap individu. Dalam proses tersebut mengandung nilai-nilai tertentu 

secara normatif diyakini dan dilaksanakan oleh setiap individu. 

Secara substantif pendidikan politik tidak bisa dipisahkan dengan 

subjek sebagai pelaku pendidik yaitu manusia. Oleh karena itu, pendidikan 

politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan 

kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia 

sebagai subjek pendidikan. Walaupun dalam hubungannya dengan 

masyarakat bangsa maupun negara, pendidikan politik tetap meletakkan 
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dasar fundamental menusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan 

akar pendidikan politik bahwa kebaikan manusia didasarkan kepada hakikat 

manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. 

Dalam Bahasa Inggris istilah Pendidikan Politikndisamakan dengan 

istilah political socialization. Istilah political socialization jika diartikan 

secara harfiah ke dalam Bahasa Indonesia akan bermakna soaialisasi politik, 

karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, 

sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. 

Menurut Kartini Kartono (2009:78) Pendidikan politik dalam bahasa 

edukatif dapat dinyatakan sebagai berikut: 

a. Pendidikan politik adalah upaya belajar dan latihan mensistematikkan 

aktivitas sosial, dan membangun kebaikan-kebajikan sesama manusia di 

suatu wilayah negara. 

b. Pendidikan politik itu adalah identik dengan pembentukan hati nurani 

politik, yang di dalamnya secara implisit mencakup rasa tanggung jawab 

ethis terhadap sesama warganegara. 

c. Pendidikan politik menumbuhkan skeptisisme politik dan kearifan 

wawasan politik mengenai periatiwa-peristiwa politik dengan segala 

jaringan-jaringannya. 

d. Pendidikan politik mendorong orang untuk melakukan perbaikan dan 

peningkatan terhadap jaringan-jaringan politik dan kemasyarakatan. 
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e. Pendidikan politik hanya membahas konflik-konflik aktual. Dan lewat 

pendidikan politik akan diperoleh kamampuan rakyat untuk menganalisa 

bermacam-macam konflik tadi, serta ikut memecahkan dengan cara 

rakyat itu sendiri; bukan dengan cara-cara ang ditekankan dari “atas”. 

Berdasarkan pendapat tersebut menjelaskan bahwa Pendidikan 

politik dalam bahasa edukatif dapat dinyatakan pendidikan politik bukan 

hanya pemahaman peristiwa-peristiwa politik dan konflik yang diutamakan, 

akan tetapi orang justru menekankan aktivitas politik secara sadar dan 

benar/ethis, sesuai dengan asas-asas demokrasi sejati. Dengan aktivitas 

politik ini diharapkan berlangsungnya “daadwerkelijke ingreep” (bentuk 

tindakan operatif secara konkrit) untuk mengadakan perbaikan, perubahan, 

dan penyempurnaan terhadap struktur kemasyarakatan, pemerintahan, dan 

kenegaraan. Khususnya apabila kondisinya tidak sehat, dan membahayakan 

kehidupan orang banyak. Maka merupakan kewajiban warganegara yang 

baik ialah bertanggung jawab secara ethis/moril untuk ikut membangun 

negara, dengan aktif berpartisipasi politik (dalam proses politik). 

 

3. Fungsi Pendidikan Politik 

Pendidikan politik bagi individu menurut Kartini Kartono (1996:59) 

memiliki beberapa fungsi yaitu: 

a. Peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu 

berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat 
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penuh-sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit 

sosial dan kedurjanaan 

b. Memahami mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut 

mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah 

masyarakat.  

Fungsi individu di atas tidak hanya mengubah individu tapi juga 

membentuk individu yang baru. Dalam artian bahwa seorang individu 

dengan melalui pendidikan politik tidak hanya memiliki pengetahuan dan 

pemahaman tentang politik tapi juga mempunyai kesadaran dan sensitifitas 

dalam berpolitik yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan yaitu dengan 

ikut berpartisipasi atau dengan ditunjukan dengan sikap dan prilaku politik 

yang lebih luas dalam usahanya untuk mencapai tujuan politik. 

Fungsi pendidikan politik sangat penting sebab pendidikan politik 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan 

politik yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya kesadaran politik 

secara maksimal dalam suatu sistem politik. 
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4. Tujuan Pendidikan Politik 

Tujuan pendidikan dan pengajaran di Indonesia ialah membentuk 

manusia susila yang cakap, dan warganegara yang demokratis serta 

bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air 

berdasarkan asas Pancasila dan UUD 1945 (Kartini Kartono, 2009 : 82). 

Kartini Kartono (1996: 68) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan 

politik ialah: 

a. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga 

masyarakat, rakyat dan seterusnya) sehingga mampu memahami situasi 

sosial politik penuh konflik; Berani bersikap tegas memberikan kritik 

membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap; 

Aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau 

perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta 

lembaga negara, dan sanggup memperjuangkan kepentingan dan 

ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan 

kesejahteraan hidup bersama. 

b. Memperhatikan dan mengupayakan: Peranan insani dari setiap indvidu 

sebagai warga negara (melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari 

dimensi sosialnya); Mengembangkan semua bakat dan kemapuannya 

(aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik), dan 

agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi 

pembanguan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara. 
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Pendidikan politik dilakukan kepada seluruh warga masyarakat tidak 

terkecuali kepada generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Tujuan 

diadakannya pendidikan politik secara formal terdapat dalam Inpres No.12 

tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi Generasi Muda yang menyatakan 

bahwa : 

Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada 

generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah 

menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa 

bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha 

untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. 

 

 

5. Bentuk Pendidikan Politik 

Pendidikan politik adalah sebagai proses yang melalui masyarakat 

menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan politik merupakan faktor penting 

dalam terbentuknya budaya politik (political culture) suatu bangsa. 

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-

bentuk partisipasi politik menjadi: 

a. Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam 

pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, 

mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau 

tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu 
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b. Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi 

pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan 

mereka tentang suatu isu 

c. Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam 

organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna 

mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah 

d. Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam 

membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna 

mempengaruhi keputusan mereka, dan  

e. Tindakan Kekerasan (violence) – yaitu tindakan individu atau 

kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara 

menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di 

sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembutuhan politik 

(assassination), revolusi dan pemberontakan. 

 

Keseluruhan bentuk atau jalur pendidikan politik diatas yang terpenting 

adalah bahwa pendidikan politik tersebut mampu untuk memobilisasi simbol-

simbol nasional sehingga pendidikan politik mampu menuju pada arah yang tepat 

yaitu meningkatkan daya fikir dan daya tanggap masyarakat terhadap masalah 

politik. 

Bentuk pendidikan politik menurut Rusdi Kartaprawira (2004:56) dapat 

diselenggarakan melalui: 

a) Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi 

massa yang biasa membentuk pendapat umum. 

b) Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media). 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa bentuk pendidikan 

politik yang diberikan tidak hanya melalui lembaga sekolah atau organisasi, 

tetapi juga dapat melalui media yang ada.  
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C. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

1. Prinsip Dasar Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Menurut pendapat Budimansyah (2002: 8) ada beberapa prinsip dasar 

dalam pembelajaran PKn yaitu prinsip dasar siswa aktif (student active 

learning), kelompok belajar kooperatif (cooperative learning), pembelajaran 

partisipatorik, dan mengajar yang reaktif (reactive learning). Keempat prinsip 

tersebut dijelaskan sebagai berikut (Budimansyah, 2002: 8-13). 

a. Prinsip Belajar Siswa Aktif 

Model ini menganut prinsip belajar siswa aktif. Aktifitas siswa 

hampir di seluruh proses pembelajaran, dari mulai fase perencanaan di 

kelas, kegiatan lapangan, dan pelaporan. Dalam fase perencanaan aktifitas 

siswa terlihat pada saat mengidentifikasi masalah dengan menggunakan 

teknik bursa ide (brain stroming). Setiap siswa boleh menyampaikan 

masalah yang menarik baginya, tentu saja yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. Setelah masalah terkumpul, siswa melakukan voting untuk 

memilih satu masalah untuk kajian kelas. 

Dalam fase kegiatan lapangan, aktifitas siswa lebih tampak. Dengan 

berbagai teknik (misalnya dengan wawancara, pengamatan, kuisioner, dan 

lain-lain) mereka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan yang menjadi kajian kelas mereka. untuk 

melengkapi data dan informasi tersebut, mereka mengambil foto, membuat 
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sketsa, membuat kliping, bahkan ada kalanya mengabadikan peristiwa 

penting dalam video. 

b. Kelompok Belajar Kooperatif 

Proses pembelajaran PKn juga menerapkan prinsip belajar 

kooperatif, yaitu proses pembelajaran yang berbasis kerjasama. Kerjasama 

yang dimaksud adalah kerjasama antar siswa dan antar komponen-

komponen lain di sekolah, termasuk kerjasama sekolah dengan orang tua 

siswa dan lembaga terkait. Kerjasama antar siswa jelas terlihat pada saat 

kelas sudah memilih satu masalah untuk bahan kajian bersama. 

Dengan komponen-komponen sekolah lainnya juga seringkali harus 

dilakukan kerjasama. Misalnya pada saat para siswa hendak 

mengumpulkan data dan informasi lapangan sepulang dari sekolah, 

bersamaan waktunya dengan jadwal latihan olah raga yang diundur atau 

kunjungan lapangan yang diubah. Kasus seperti itu memerlukan kerjasama, 

walaupun dalam lingkup kecil dan sederhana, hal serupa juga seringkali 

terjadi dengan pihak keluarga. Orang tua perlu pula diberi pemahaman, 

manakala anaknya pulang agak terlambat dari sekolah karena melakukan 

kunjungan lapangan terlebih dahulu. Sekali lagi, dari peristiwa ini pun 

tampak perlunya kerjasama antara sekolah dengan orang tua dalam upaya 

membangun kesepahaman. 

Kerjasama dengan lembaga terkait diperlukan pada saat para siswa 

merencanakan mengunjungi lembaga tertentu atau meninjau suatu kawasan 
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yang menjadi tanggung jawab lembaga tertentu. Misalnya mengunjungi 

dinas peparkiran, mengunjungi kantor bupati atau walikota untuk 

mengetahui kebijakan mengenai penertiban padagang kaki lima. 

Mengamati dampak pembuangan limbah pabrik pada suatu kawasan 

tertentu dan sebagainya. 

Kegiatan para siswa tentu saja perlu dibekali surat pengantar dari 

kepala sekolah selaku penanggungjawab kegiatan sekolah. 

c. Pembelajaran Partisipatorik 

Selain prinsip pembelajaran di atas, PKn juga menganut prinsip 

dasar pembelajaran partisipatorik, sebab melalui model ini siswa belajar 

sambil melakoni (learning by doing). Salah satu bentuk pelakonan itu 

adalah siswa belajar hidup berdemokrasi. Sebab dalam tiap langkah model 

ini memiliki makna yang ada hubungannya dengan praktik hidup 

berdemokrasi. 

Sebagai contoh pada saat memilh masalah untuk kajian kelas 

memilih makna bahwa siswa dapat menghargai dan menerima pendapat 

yang didukung suara terbanyak. Pada saat berlangsungnya perdebatan, 

siswa belajar mengamukakan pendapat, mendenarkan pendapat orang lain, 

menyampaikan kritik, dan sebaliknya belajar menerima kritik, dengan tetap 

berkepala dingin. Proses ini mendukung Adagium yang menyatakan bahwa 

democracy is not in heredity but learning (demokrasi itu tidak diwariskan, 

tetapi dipelajari dan dialami). Oleh karena itu, mengajarkan demokrasi itu 
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harus  dalam suasana yang demokratis (teaching democracy in and for 

democracy). Tujuan ini hanya dapat dicapai dengan belajar sambil 

melakoni atau dengan kata lain harus menggunakan prinsip belajar 

partisipatorik. 

d. Reactive Teaching 

Dalam prinsip ini lebih menekankan bagaimana guru menciptakan 

strategi agar murid mempunyai motivasi belajar. Oleh karena itu guru 

memahami situasi sehingga materi pembelajaran menarik, tidak 

membosankan, guru harus mempunyai sensitivitas yang tinggi untuk segera 

mengetahui apakah kegiatan pembelajaran sudah membosankan siswa, jika 

hal ini terjadi maka guru harus segera mencari cara untuk 

menanggulanginya. Inilah tipe guru yang reaktif itu. 

Ciri guru yang reaktif itu diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Menjadikan siswa sebagai pusat kegiatan belajar 

b) Pembelajaran dimulai dengan hal-hal yang sudah diketahui dan 

dipahami siswa 

c) Selalu berupaya membangkitkan motivasi belajar siswa dengan 

membuat materi pelajaran sebagai sesuatu hal yang menarik dan 

berguna bagi kehidupan siswa. 

d) Segera mengenali materi atau metode pembelajaran yang membuat 

siswa bosan. Bila hal ini ditenui, ia segera menanggulanginya. 
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Samana (1994: 30) menjelaskan bahwa guru professional dituntut 

memiliki 10 hal, yaitu: 

1) Menguasai bahan ajar 

2) Mampu mengelola program belajar mengajar 

3) Mampu mengelola kelas 

4) Mampu menggunakan media dan sumber pengajaran 

5) Menguasai landasan-landasan kependidikan 

6) Mampu mengelola interaksi belajar mengajar 

7) Mampu menilai prestasi belajar siswa untuk kepentingan pengajaran 

8) Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan 

9) Mengenal dan mampu ikut menyelenggarakan administrasi sekolah 

10) Memahami prinsip-prinsip penelitian pendidikan dan mampu 

menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan 

pengajaran. 

 

2. Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Materi pembelajaran merupakan substansi yang akan disampaikan 

dalam proses pembelajaran (Djamarah dan Zain, 2002: 50). 

Guru mempunyai tugas yang penting dalam mengembangkan dan 

memperkaya materi pembelajaran, karena hal tersebut merupakan salah satu 

faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. 
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Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan materi 

pembelajaran, yaitu: 

1) Materi pembelajaran hendaknya sesuai dengan kompetensi yang ingin 

dicapai 

2) Materi pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan siswa pada umumnya 

3) Materi pembelajaran hendaknya terorganisasi secara sistematik dan 

berkesinambungan 

4) Materi pembelajaran hendaknya mencakup hal-hal yang bersifat tekstual 

maupun konstektual. (Djamarah dan Zain, 2002: 51). 

Berdasarkan hal tersebut, maka materi pembelajaran PKn harus 

berdasarkan pada kompetensi yang ingin dicapai. Materi yang dibelajarkan 

harus bermakna bagi siswa dan merupakan hal yang benar-benar penting, baik 

dilihat dari kompetensi yang ingin dicapai maupun fungsinya untuk 

menentukan materi pada proses pembelajaran selanjutnya. 

Berkaitan dengan judul penelitian yang diteliti peneliti, adapun materi 

Pendidikan Kewarganegaraan mengenai politik yaitu materi kelas XI (sebelas) 

tentang Budaya Politik. Budaya politik sendiri merupakan salah satu unsur 

budaya nasional. Hal ini karena, dari sudut pandang budaya politik dapat 

dibahas mengenai cara menumbuhkan dan menerapkan budaya politik unggul 

itu dalam kehidupan politik siswa. 
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3. Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia yang dalam konteks 

internasional dikategorikan ke dalam kelompok citizenship education Asia-

Afrika yang masih berada pada titik minimal yakni education about 

citizenship sudah seharusnya menggunakan strategi progresif menuju titik 

maksimal, yakni education for citizenship malalui titik median education 

through citizenship (Kerr, 1999). 

Paino (2007: 35) mengemukakan bahwa: 

Sebagian besar guru dalam proses pembelajarannya hanya 

menggunakan buku teks. Belajar hanya di dalam kelas, guru bertindak 

sebagai pemberi informasi tunggal, dan peserta didik sebagai objek 

atau pendengar yang baik. Akibatnya mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dianggap sebagai mata pelajaran hafalan, yang 

penting peserta didik dapat dalil politik, lembaga-lembaga 

pemerintahan, dan setia tanpa logika terhadap penguasa, tanpa 

mengkaitkan materi/konsep dengan kehidupan masyarakat secara 

nyata. 

 

 Pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai hakikat 

yaitu upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi 

warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai 

landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi 

kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara, dengan tujuan 

untuk mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman 

politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa 

dalam perikehidupan bangsa (Tohir, 2010). 
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Djahiri (CICED, 1999:6) mengemukakan strategi pembelajaran yang 

hendaknya dilakukan guru adalah sebagai berikut: 

a. Membina dan menciptakan keteladanan, baik fisik dan material (tata dan 

aksesoris kelas/sekolah), kondisional (suasana proses KBM) maupun 

personal (guru, pimpinan sekolah dan tokoh unggulan). 

b. Membiasakan/membakukan atau mempraktekkan apa yang diajarkan 

mulai di kelas, sekolah, rumah dan lingkungan belajar. 

c. Memotivasi minat, gairah untuk melibatkan dalam proses belajar, untik 

kaji lanjutannya dan mencobakan serta membiasakannya. 

Strategi yang seperti itu dilaksanakan melalui berbagai metode seperti 

ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah (problem 

solving), bermain peran, simulasi, inkuiri, VCT, portopolio, dan sebagainya. 

 

4. Metode Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Djahiri (1995/1996: 28) dalam bukunya “Strategi Pengajaran Afektif-

Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT”, bahwa metode merupakan 

kumpulan sejumlah teknik. Terdapat beberapa metode dalam pembelajaran 

PKn yang dikemukakan Djahiri (1985: 36), antara lain: 

a. Ceramah (lecturing) 

Pada umumnya metode pembelajaran memerlukan ceramah, 

sehingga tidaklah benar pernyataan bahwa metode ini jelek dan harus 

dibuang. Akan tetapi, yang harus dihindari adalah penggunaan metode 
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ceramah selama satu jam pelajaran penuh terus menerus dengan memakai 

pola ceramah murni yang naratif, monoton, dan bersifat normatif 

imperatif. 

b. Ekspositorik 

Eksipatorik berasal dari kata “ekspose” yang berarti menunjukkan, 

memperagakan dan atau memperlihatkan. Metode belajar eksipatori 

adalah metode belajar yang memperagakan sesuatu untuk menciptakan 

KBM yang terarah dan terkendali menuju target sasaran guru atau 

pengajar. 

c. Metode Pengajaran Konsep (teaching konsep) 

Sebelum mengunakan metode pengajaran konsep, seorang pengajar 

terlebih dahulu harus memahami pengertian data dan fakta. Djahiri 

(1995/1996) mengungkapkan bahwa: 

1) Data adalah realita yang ada, kejadian atau hal baik fisik-non fisik, 

materiil-non materiil, dan personal-kondisional. 

2) Fakta adalah sejumlah data yang memiliki keterkaitan menunjuk 

kepada suatu konsep. 

3) Konsep adalah label/nama/istilah yang merupakan rangkaian 

sejumlah fakta menuju suatu pengertian/makna isi pesan dan atau 

fungsi peran atau harga/nilai. Jadi, konsep merupakan sesuatu yang 

memiliki ciri esensial tertentu.  
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d. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab ini dianggap memiliki kadar CBSA yang 

tinggi, karena pertanyaan akan menggugah dan mengundang potensi diri 

siswa. 

e. Partisipatori 

Partisipatori sebagai metode dalam kegiatan belajar mengajar, 

membelajarkan siswa mengenai kehidupan atau kegiatan nyata ataupun 

yang simulatif. Sarana untuk berpartisipatorik adalah kehidupan keluarga 

atau masyarakat, instansi kedinasan atau kemasyarakatan, laboratorium, 

atau pusat modeling. Jenis partisipatorik antara lain studi lapangan, 

kegiatan akti sosial, magang, modeling atau simulasi, dan studi proyek. 

f. Diskusi dan Kelompok Belajar 

Ciri khas dari diskusi sebagai pola kegiatan belajar mengajar yakni 

demokratis. Metode diskusi mengundang dan melibatkan banyak orang 

serta tidak ada dominasi seseorang, memiliki indikator CBSA yang tinggi 

karena meminta daya analisis dan evaluatif terhadap terhadap masalah 

yang dilontarkan atau tanggapan dan sanggahan terhadap orang lain. 

Djahiri (1995/1996: 53) mengngkapkan bahwa diskusi adalah kegiatan 

belajar siswa dialogistic secara intra potensi diri antar ptensi orang lain 

serta potensi keilmuan dan kehidupan. 
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Kelompok belajar adalah kelompok sejumlah siswa untuk 

melakukan kegiatan belajar bersama secara terarah dan teratur. Djahiri 

(1995/1996: 20) mengemukakan bahwa “kelompok belajar yang sesuai 

dengan pembelajaran PKn adalah kelompok belajar kooperatif”. 

Kelompok belajar kooperatif merupakan perpaduan antara 

kelompok belajar dan pola kegiatan kooperatif. Kooperatif disini adalah 

kebersamaan kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. 

Kelompok belajar kooperatif merupakan kegiatan belajar yang dapat 

menciptakan persaingan yang sehat, artinya tidak mendidik siswa untuk 

bersifat individualis. 

g. Metode Inkuiri dan Pemecahan Masalah 

Kedua metode ini pada dasarnya sama, tetapi dalam metode 

pemecahan masalah hanya sampai pada penentuan alternative 

pemecahan/keputusan, sedangkan dalam inkuiri sampai pada tahapan 

penetapan yang terbaik. 

 

5. Media Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Kata “media” berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata “medium”, yang secara ahrfiah berarti “perantara atau pengantar”. 

Dengan demikian media merupakan wahana penyaur informasi belajar atau 

penyalur pesan (Djamarah dan Zain, 2010 : 120). 
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Sedangkan media pembelajaran menurut Shofyan (2010) merupakan 

segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran agar dapat 

merangsang pikiran, perasaan, minat dan perhatian siswa sehingga proses 

interaksi komunikasi edukasi antara guru (atau pembuat media) dan siswa 

dapat berlangsung secara tepat dan berdayaguna. 

Media pengajaran harus dibedakan dengan sumber pengajaran. Djahiri 

(1995/1996: 31) mengemukakan bahwa sumber pembelajaran merupakan 

tempat dimana butir mata pelajaran dan media bisa dilihat, diperoleh dan 

dikaji seperti buku, perpustakaan, media cetak, kehidupan nyata dan lain-lain. 

Sedangkan media pembelajaran lebih diutamakan pada fungsi dan perannya. 

 

6. Sumber Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

Menurut Winataputra dan Ardiwinata (Djamarah dan Zain, 2010 : 48) 

sumber belajar adalah sebagai “sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai 

tempat dimana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang”. 

Dengan demikian, sumber belajar juga diartikan sebagai segala tempat atau 

lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi dapat 

digunakan sebagai wahana peserta didik untuk melakukan proses perubahan 

tingkah laku. 

Roestiyah (Djamarah dan Zain, 2010 : 48-49) mengatakan bahwa 

sumber-sumber belajar itu adalah: 

a. Manusia (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) 
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b. Buku/Perpustakaan 

c. Media Massa (majalah, surat kabar, radio, televisi, dan lain-lain) 

d. Dalam Lingkungan 

e. Alat pengajaran (buku pelajaran, peta, gambar, kaset, tape, papan tulis, 

kapur, spidol dan lain-lain) 

f. Museum (tempat penyimpanan benda-benda kuno) 

Sumber belajar yang akan menjadi bermakna bagi peserta didik 

maupun guru apabila sumber belajar diorganisir melalui satu rancangan yang 

memungkinkan seseorang dapat memanfaatkan sumber belajar. 

 

7. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Menurut Wand and Brown (Djamarah dan Zain, 2010: 50), evaluasi 

adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. 

Berkaitan dengan evaluasi pembelajaran, evaluasi dilakukan pada kegiatan 

akhir dalam bentuk refleksi dan praktek pembelajaran. Dalam mengevaluasi 

pembelajaran guru sebaiknya mengadakan berbagai macam penilaian. Mulai 

dari ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. 

Pasaribu dan Simanjuntak (Djamarah dan Zain, 2010 : 50-51), 

menegaskan bahwa tujuan evaluasi  dapat dilihat dari dua segi yaitu: 

a. Tujuan umum dari evaluasi adalah: 

1) Mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan murid 

dalam mencapai tujuan yang diharapkan 
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2) Memungkinkan pendidik/guru menilai aktifitas/pengalaman yang 

didapat 

3) Menilai metode mengajar yang diperlukan 

b. Tujuan khusus dari evaluasi adalah:  

1) Merangsang kegiatan siswa. 

2) Menemukan sebab-sebab kemajuan atau kegagalan. 

3) Memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, 

perkembangan dan bakat siswa yang bersangkutan. 

 

D. Partisipasi Politik 

Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dalam 

modernisasi politik suatu negara demokrasi. 

1. Pengertian Partisipasi Politik 

Dalam membuat kebijakan dan keputusannya selalu menyangkut 

kehidupan dan masa depan masyarakat. Sehingga partisipasi politik 

masyarakatnya diperlukan agar pemimpin yang dipilihnya sesuai dengan 

harapannya untuk menyejahterakan rakyat. Partisipasi politik berkaitan erat 

dengan pelaksanaan pemilihan umum yang merupakan salah satu perwujudan 

keikutsertaan warga negara dalam pembangunan negara. 

Menurut Herbert McClosky berpendapat, partisipasi politik adalah 

kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka 

mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung 
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atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (Budiardjo 

2008 : 367). 

Menurut Huntington (1990: 6) Partisipasi politik adalah suatu kegiatan 

warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh 

pemerintah. Sedangkan menurut Syarbaini (2002 : 69) partisipasi politik 

adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif 

dalam kegiatan politik, seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya 

mempengaruhi kebijakan pemerintah. 

Sebagai negara yang demokratis, Indonesia mendasari konsep 

partisipasi politik yaitu kedaulatan berada ditangan rakyat untuk menentukan 

tujuan serta masa depan bersama, dan untuk menentukan orang-orang yang 

akan memimpinnya. 

Berdasarkan beberapa pengertian partisipasi tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa partisipasi politik merupakan suatu cara yang dilakukan 

oleh warga negara dalam keterlibatannya pada proses politik baik partisipasi 

positif maupun negatif untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. 

 

2. Bentuk – Bentuk Partisipasi Politik 

Menurut Nelson (Ndraha 1992 : 102) menyebut ada dua macam 

partisipasi, yaitu partisipasi anatara sesama warga atau anggota suatu 

perkumpulan yang dinamakannya partisipasi horizontal, dan partisipasi yang 

dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antar klien dengan patron, atau antara 
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masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, yang diberi nama 

partisipasi vertikal. 

Menurut Milbrath dan Goel (Sastroadmodjo 1995 : 8) partisipasi 

politik ternyata dibedakan sekurangnya dalam empat kategori: 

1. Pertama apatis artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri 

dari proses politik. 

2. Kedua pectator artinya orang yang setidak-tidaknya ikut memilih dalam 

pemilihan umum. 

3. Ketiga gladiator artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses 

politik yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, 

aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. 

4. Keempat pengritik artinya dalam bentuk partisipasi tak konvensional. 

Sedangkan berntuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh 

Almond (Syarbaini 2002 : 70) yang terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi 

konvensional dan partisipasi non konvensional. 

Tabel 2.1 

Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik 

Konvensional Non Konvensional 

Pemberian Suara (Voting) Pengajuan petisi 

Diskusi Politik Berdemonstrasi 

Kegiatan Kampanye Konfrontasi, mogok 
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Membentuk dan bergabung dalam 

kelompok kepentingan 

Tindak kekerasan politik harta benda 

(pengrusakan, pengeboman) 

Komunikasi individual dengan 

pejabat politik dan administrative 

Tindak kekerasan politik terhadap 

manusia (penculikan, pembunuhan) 

Sumber: Almond dalam Syarbaini 2002 : 71 

Menurut Sastroadmodjo (1995:12) membagi bentuk partisipasi politik 

berdasarkan kegiatan partisipasi politiknya sebagai berikut: 

a) Kegiatan partisipasi politik, yaitu: mengajukan usulan, mengajukan 

alternatif kebijakan 

b) Kegiatan partisipasi pasif, yaitu: kegiatan mentaati peraturan/ pemerintah, 

menerima, dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. 

Surbakti (1992:142) mengemukakan pendapatnya mengenai partisipasi 

aktif dan partisipasi pasif, sebagai berikut: 

“… yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif ialah mengajukan 

usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum 

yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mengajukan 

kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak, dan 

memilih pemerintah. Sementara partisipasi pasif merupakan kegiatan yeng 

berorientasi pada proses output”. 

Adapun bentuk partisipasi politik yang kerap kali dilakukan oleh 

pemuda yaitu aksi demonstrasi pemogokan dan kegiatan protes. Sedangkan 
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cara yang dilakukan oleh pemilih pemula dalam berpartisipasi pada kegiatan 

pemilihan umum yaitu dengan mengikuti kegiatan kampanye, dan menghadiri 

diskusi politik di daerah tersebut. 

(Budiardjo 1998:47) Partisipasi seorang itu dipengaruhi oleh keadaan 

sosial masyarakat (pendidikan dan keadaan sosial) dan faktor keadaan alam 

sekitar atau lingkungannya. 

Pendidikan menjadi salah satu yang mempengaruhi partisipasi politik 

seseorang. Hal ini karena dalam ranah pendidikan dapat memberikan 

informasi mengenai politik dan masalah-masalah politik serta 

mengembangkan kecakapan menganalisa dan menciptakan minat dan 

kemampuan berpolitik. Selain dalam ranah pendidikan, faktor lainnya yang 

mempengaruhi adalah status sosial dan jenis kelamin. Biasanya seseorang 

yang berstatus sosial ekonomi tinggi lebih aktif dibandingkan seseorang yang 

berstatus sosial ekonomi rendah dan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki 

lebih aktif berpartisipasi dibandingkan perempuan.  

 

3. Tujuan Partisipasi Politik 

Partisipasi politik merupakan salah satu tindakan yang bertujuan untuk 

mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. Hal ini dikarenakan, 

partisipasi politik merupakan sarana bagi masyarakat untuk memberikan 

masukan, kritik, dan saran terhadap pemerintah dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan. Sedangkan bagi pemerintah partisipasi politik 

47 

Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Hety Deliana, FKIP UMP, 2014



69 
 

 

 

merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap 

pemerintah dan pelaksanaan kebijakan. 

Menurut Davis (Sastroatmodjo, 1995:85) partisipasi politik bertujuan 

untuk mempengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam 

pengertian menekannya sehingga mereka memperhatikan atau memenuhi 

kepentingan pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan karena 

sasaran pertisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah 

yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik. 

 

4. Landasan Partisipasi Politik 

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok 

yang melakukan kegiatan partisipasi politik. 

Huntington dan Nelson (1990 : 9-10) membagi landasan partisipasi 

politik ini menjadi:  

1. Kelas – individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan 

pekerjaan yang serupa.  

2. Kelompok atau komunal – individu-individu dengan asal-usul ras, 

agama, bahasa, atau etnis yang serupa.  

3. Lingkungan – individu-individu yang jarak tempat tinggal 

(domisilinya) berdekatan.  

4. Partai – individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan 

organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau 

48 

Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Hety Deliana, FKIP UMP, 2014



70 
 

 

 

mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif 

pemerintahan, dan  

5. Golongan atau faksi – individu-individu yang dipersatukan oleh 

interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya 

membentuk hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang 

dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak 

sederajat. 

 

5. Partisipasi Politik di Sekolah 

Departemen Pendidikan Nasional (2007:46-48), mengartikan 

partisipasi pendidikan sebagai proses warga sekolah dan masyarakat terlibat 

aktif baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak 

langsung dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, atau pengevaluasian pendidikan di sekolah. 

 

Partisipasi politik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan 

warganegara dalam pengambilan suatu keputusan politik. Partisipasi politik 

juga dapat diterapkan oleh siswa di lingkungan sekolah. Berikut ini 

merupakan bentuk-bentuk partisipasi politik oleh siswa dalam kegiatan politik 

di sekolah antara lain: 

a) Pemilihan ketua kelas dan pengurus OSIS 
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Partisipasi politik di sekolah melibatkan seluruh warga kelas dan seluruh 

siswa di sekolah untuk terlibat di dalamnya. Mulai dari pencalonan, 

kampanye, sampai kepada kesepakatan bersama dilakukan secara 

demokratis. Seluruh siswa menggunakan hak pilihnya sebagai wujud 

partisipasi. 

b) Setiap siswa memiliki pengetahuan dan kepekaan terhadap masalah atau 

isu politik di sekolah maupun di masyarakat, membiasakan membaca dan 

melihat berita, dan berbicara tentang masalah politik di sekitarnya. 

c) Siswa mampu bersikap dan menilai objek politik, siswa bisa 

membiasakan untuk berpendapat, berkomentar jika ada isu politik yang 

muncul baik di sekolah maupun di masyarakat. 

d) Siswa berlatih memberi usulan, masukan, dan kritikan terhadap suatu 

kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah maupun pemerintah. 

e) Siswa membiasakan diri untuk taat dan patuh pada peraturan yang 

memang telah disepakati bersama-sama. 

Sumber: http://wep.site90.com/artikel/pendidikan.html 
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E. Kerangka Pikir 

Berikut ini merupakan kerangka pikir pada penelitian Peran 

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Siswa 

SMK AlFurqon Bantarkawung menjelang Pemilihan Umum Presiden. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 
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politik di sekolah menjelang 

pemilihan umum presiden 

Siswa memahami hak dan 

kewajibannya sebagai 

warganegara untuk 

menyampaikan aspirasi 

melalui proses pemilihan 

umum presiden  

Pemahaman Siswa 

Sekolah sebagai 

agen sosialisasi 

Politik 
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F. Hasil Penelitian Sebelumnya yang Relevan 

Berdasarkan hasil penelitian: 

1. Hilham Kurniadi dengan judul penelitian Pengaruh Pendidikan 

Kewarganegaraan sebagai Wahana Pengembangan Kompetensi Warganegara 

(Civic Competences) dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Siswa. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa SMA di Kabupaten Bangka Tengah, 

secara umum penelitian ini memperoleh hasil yaitu kontribusi kompetensi 

kewarganegaraan dalam Pendidikan Kewarganegaraan terhadap partisipasi 

politik siswa merupakan suatu pengembangaan dari tujuan Pendidikan 

Kewarganegaraan yaitu partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab 

dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal maupun 

nasional dimana siswa dibekali dengan pengetahuan sistem politik Indonesia 

dan diajarkan tentang bagaimana partisipasi politik seharusnya, serta dibekali 

dengan kebajikan-kebajikan tentang etika dan nilai-nilai dalam berpartisipasi 

politik baik. 

2. Tantri Rosmian Sihotang yang berjudul Pengaruh Pembelajaran PKn terhadap 

Partisipasi Politik siswa di sekolah. Penelitian ini bertempat di SMA Negeri 

Banyumas, secara umum hasil penelitian ini yaitu pengaruh pembelajaran 

PKn terhadap partisipasi politik siswa di SMA Negeri Banyumas. Adapun hal 

ini menunjukkan pembelajaran PKn akan membantu siswa menambah 

pemahaman siswa tentang politik khususnya mengenai partisipasi politik. 

Sehingga dapat menjadi bekal siswa agar lebih aktif dalam mengikuti kegiatan 
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organisasi baik yang ada di lingkungan sekolah seperti kegiatan OSIS maupun 

organisasi yang ada di masyarakat. Selain itu siswa dapat berpartisipasi politik 

secara aktif. 

3. Puji Wibowo dengan judul penelitian Pelaksanaan Pendidikan Politik di 

Sekolah. Penelitian ini bertempat di SMA Negeri Sokaraja menjelang 

pelaksanaan Pilkada Kabupaten Banyumas. Secara umum hasil penelitian 

yang diperoleh yaitu mengenai pelaksanaan pendidikan politik di SMA Negeri 

Banyumas. Adapun hal ini menunjukkan bahwa sekolah yaitu SMA Negeri 

Banyumas merupakan salah satu agen politik yang dapat memberikan 

pendidikan politik terhadap siswanya menjelang pelaksanaan Pilkada 

Kabupaten Banyumas. 

Berdasarkan ketiga hasil penelitian yang tersebut, terdapat beberapa 

perbedaan dari ketiganya yaitu: 

a. Pada penelitian Hilham Kurniadi peneliti lebih menekankan pada 

pengembangan kompetensi warganegara. Dimana kompetensi warganegara 

memberikan kontribusinya terhadap partisipasi politik siswa. Sedangkan 

pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. 

b. Pada penelitian Tantri Rosmian Sihotang peneliti menekankan pada 

sejauhmana pengaruh pembelajaran PKn terhadap partisipasi politik siswa di 

sekolah. Hal ini dapat diwujudkan melalui keikutsertaan siswa dalam kegiatan 

organisasi. Sedangkan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif. 
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c. Pada penelitian Puji Wibowo peneliti lebih menekankan pada sekolah sebagai 

salah satu agen sosialisasi politik yang dapat memberikan pendidikan politik 

terhadap siswanya menjelang pelaksanaan Pilkada Kabupaten Banyumas. 

Sedangkan pendekatan penelitianna menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. 
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