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BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pendidikan Demokrasi 

1. Pengertian Demokrasi 

Demokrasi merupakan kata yang sudah terbiasa terdengar di kalangan 

masyarakat umum. Dalam berbagai pembicaraan banyak diucapkan kata 

demokrasi dalam berbagai peristiwa dan konteks. “Dari sudut bahasa, 

demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratia 

atau cratos berati pemerintah atau kekuasaan (Bambang Yudiarto, 2018: 9). 

Hal itu selaras dengan pandanagn Abraham Lincoln yang menyatakan 

demokrasi adalah “Goverment of the people, by the people, and for the 

people. Sehingga konsep dasar demokrasi adalah kekuasaan rakyat. 

Dijelaskan oleh Sidney Hook ( Rosyada dkk, 2003: 110) “demokrasi adalah 

bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting 

secara langsung atau tidak langsung di dasarkan pada kesepakatan mayoritas 

yang diberikan secara bebas dari rakyat”. 

Menurut Henry B.Mayo ( Rosyada dkk, 2003: 110) “demokrasi 

sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukan 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 terjaminya kebebasan politik. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat diambil kesimpulan, 

bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem politik dan pemerintahan 

yang dalam membuat dan menjalankan suatu kebijakan bernegara yang 

memberikan penekanan pada kekuasaan rakyat. Demokrasi dalam 

pemerintahan meliputi tiga hal, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan 

untuk rakyat. 

CICED memandang bahwa secara konseptual demokrasi sebagai 

kerangka berpikir dalam melakukan pengaturan urusan umum atas dasar 

prinsip dari, oleh dan untuk rakyat diterima baik sebagai idea, norma, dan 

sistem sosial maupun sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individual yang 

secara kontekstual diwujudkan, dipelihara, dan dikembangkan. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa demokrasi 

merupakan suatu karya yang dibuat oleh manusia untuk mengatur urusan 

umum yang muncul dari  pada suatu ide, dijadikanya sebagai suatu norma 

yang mengikat, menjadikan sebuah prinsip dalam sistem sosial, sehingga 

menciptakan sebuah wawasan yang dikembangkan dan dipelihara menjadi 

suatu sikap dan perilaku. 

2. Prinsip-Prinsip Demokrasi 

Untuk mencapai kehidupan demokrasi yang berdasarkan pada budaya 

demokrasi, maka diperlukan proses demokratisasi, Hasim (2012:33) 

mengemukakakn bahwa : 

“Demokratisasi adalah sebuah proses menuju proses pendemokrasian 

segenap potensi dan elemen bangsa untuk mencapai kehidupan yang 

demokratis. Budaya demokrasi memerlukan daya dukung dari para 
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elite politik dan masyrakat pada umumnya dalam mewujudkan dan 

mengembangkan sistem politik yang berbudaya”. 

 

Melihat pernyataan diatas diketahui bahwa dengan adanya 

demokratisasi atau proses menuju pendemokrasian setiap elemen bangsa 

dapat mencapai kehidupan yang demokratis. Hasim (2012:33) menyebutkan 

adanya prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam budaya demokrasi 

diantaranya : 

a) Berlandaskan pada etika dan nilai-nilai demokrasi yang berlaku. 

b) Merupakan keseluruhan sistem nilai dan gagasan dalam kehidupan 

demokrasi. 

c) Berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan pada 

konstitusi. 

d) Merupakan sistem nilai yang dinamis dan tidak statis 

Lebih lanjut Robert A. Dahl dalam Srijanti (2009:50) mengemukakakn 

bahwa prinsip-prinsip demokrasi diantaranya: 

a) Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. 

b) Adanya pemilihan yang teliti dan jujur 

c) Adnya hak memilih dan dipilih. 

d) Adanya kebebasan menyatakan pendapat. 

e) Adanya kebebasan mengakses informasi. 

f) Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. 
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Jhon dewey (2004:93) mempunyai pandangan bahwa ciri masyarakat 

yang dibentuk secara demokratis adalah  

“ The two elements in our criterion both point to democracy. The 

first signifies not only more numerous and more varied points of 

shared common intereset, but greater reliance upon the recognition 

of mutual interestas a factor in social control. the second means 

not only freer interaction beetwen social group (once isolated so 

far as intention could keep up a separation) but change in social 

habit-its continuous readjustment through meeting the new 

situations produced by varied intercourse. and these two traits are 

precisely what characterize the democratically constituted 

society”.  

Gagasan tersebut menjelaskan bahwa masyarakat yang dibentuk secara 

demokratis mempunyai ciri bhawa kepentingan bersama merupakan suatu 

faktor  kontrol sosial, tidak hanya pada kepentingan bersama perubahan 

dalam kebiasaan sosial penyesuaian terus-menerus melalui pertemuan 

situasi baru yang dihasilkan oleh beragam hubungan juga menjadi suatu ciri 

masyarakat yang dibentuk secara demokratis.  

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu negara bisa 

dikatakan demokrasi apabila sistem pemerintahanya berlandaskan etika dan 

prinsip-prinsip demokrasi, masayarakat juga harus mampu menerapkan 

budaya demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

Masyarakat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi 

tentunya harus menampilkan karakteristik sebagai warga negara yang 

berjiwa demokratis yaitu memiliki sikap hormat dan tanggung jawab, 

bersikap kritis, membuka diskusi dan dialog, bersikap terbuka, bersikap 
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rasional, adil dan selalu bersikap jujur, sehingga dapat terwujudnya Negara 

demokrasi yang masyarakatnya berjiwa demokratis sesuai dengan prinsip-

prinsip dan nilai-nilai demokrasi. 

3. Nilai-Nilai Demokrasi 

Demokrasi membutuhkan usaha yang nyata dari setiap warga maupun 

penyelenggara negara untuk berperilaku sehingga mendukung sistem politik 

demokrasi. Perilaku demokratis terkait dengan nilai-nilai demokratis. 

Perilaku yang bersandar pada nilai-nilai demokrasi akan membentuk budaya 

atau kultur demokrasi. Nilai atau kultur demokrasi sangat penting untuk 

tegaknya demokrasi di suatu negara. Nilai-Nilai dan kultur demokrasi 

menurut Zamroni (Maftuh 2007 : 7) adalah sebagai berikut : 

a) Toleransi 

b) Bebas mengemukakan pendapat 

c) Memahami keanekaragaman Masyarakat 

d) Terbuka dalam berkomunikasi 

e) Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan 

f) Percaya diri atau tidak tergantung pada orang lain 

g) Saling menghargai 

h) Mampu mengekang diri 

i) Kebersamaan dan keseimbangan 

Sedangkan nilai-nilai demokrasi menurut Cipto ( Tukiran Taniredja, 

2014:59-60) meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan 

berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan antar warga, rasa percaya 
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(Trust), dan kerjasama.Lebih lanjut disampaikan oleh Muhamain (Taniredja, 

2014: 63) nilai yang penting dalam demokrasi yaitu “kemauan melakukan 

kompromi, bermusyawarah berdasar asas saling menghargai dan 

ketundukan kepada rule of low yang pada akhirnya dapat menjamin 

terlindungnya hak asasi tiap-tiap manusia Indonesia.” 

Nilai-Nilai demokrasi ini sebenarnya telah lama tertanam pada 

masyarakat khususnya dalam berbagai budaya dan suku-suku bangsa 

Indonesia. Ini tercemin dalam kata “Musyawarah”, dimana terdapat nilai-

nilai demokrasi yang melekat didalamnya seperti adanya kebebasan 

mengemukakan pendapat, toleransi yang dijunjung tinggi, saling 

menghargai antar satu dengan lain, serta adanya kebersamaan dalam 

mencapai keputusan bersama. Disampaikan oleh Bung Hatta ( 1953:39), 

“bahwa desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi yang 

berlandaskan pada nilai rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan 

protes bersama dan hak menyingkir dari kekuasaan raja yang absolut, hal itu 

bisa disebut sebagai Demokrasi asli bangsa Indonesia”. 

Hatta dikenal sebagai penegak demokrasi politik dan demokrasi 

ekonomi bagi bangsa Indonesia. Pemikiran Hatta tentang demokrasi sudah 

tentu diperuntukan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Konsep 

Hatta mengenai nilai demokrasi dikemukakan oleh Zubaidi (2011:24) dalam 

Jurnal Filsafat, nilai yang mendasari demokrasi bagi Hatta antara lain : 
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a) Nilai fundamental yaitu kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, 

kesucian dan keindahan. 

b) Nilai kenikmatan material yaitu keadilan sosial yang berasal dari 

penjabaran nilai keadilan. Terkait dengan konsep demokrasi, persoalan 

keadilan sosial ini dijabarkan sebagai perwujudan demokrasi ekonomi 

yang dipraktekan dalam bentuk koperasi. 

c) Nilai Vital yaitu penjabaran dari nilai kebenaran. Demokrasi harus 

berpijak pada kebenaran, baik kebenaran dalam proses pemilihan para 

pemimpin maupun dalam setiap penagmbilan kebijakan oleh para 

pemimpin itu. 

d) Nilai Spiritual (kejiwaan), yaitu dapat dijabarkan dari nilai keadilan, 

kebaikan, kejujuran dan keindahan. 

Berdasarkan penejelasan diatas dapat dikatakan bahwa bangsa 

Indonesia sudah memiliki nilai-nilai dasar demokrasi. Nilai-Nilai demokrasi 

tersebut dijadikan sebagai pilar berdemokrasi di Indonesia. 

4. Pendidikan Demokrasi 

Pendidikan demokrasi merupakan upaya yang dilakukan untuk 

mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan setiap indidvidu dalam 

kehidupan masyarakat yang demokratis. Pendidikan demokrasi menurut 

Winataputra dan Budimansyah (2012:210), “Pendidikan demokrasi adalah 

upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi 

individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan 
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mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status 

dan peranannya dalam masyarakat”.  

Pendidikan demokrasi bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai 

demokrasi bagi individu-individu untuk mampu hidup bersama sebagai 

masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Kehidupan masyarakat yang 

demokratis akan terwujud jika warga masyarakat memiliki dan 

mengedepankan sifat-sifat dan karakter yang mendukung demokrasi. 

Dijelaskan oleh Zamroni (2011 :19) dimana karakteristik warga negara yang 

memilki watak dan jiwa demokrasi, antara lain  : 

a) Memiliki kemampuan memahami perbedaan, masing-masing individu 

berhak menjadi dirinya sendiri, dan pengakuan atas kesetaraan, yang 

tidak ada seseorang lebih superior atas yang lain. 

b) Memiliki keinginan dan kemampuan berkomunikasi tentang berbagai 

perbedaan. 

c) Memiliki kemampuan memecahkan konflik secara damai dan senang 

berkomunikasi serta mengambil keputusan secara demokratis. 

d) Memilki kesadaran hukum, memilki tanggung jawab sebagai warga 

negara dan analitis untuk menyampaikan gagasan dan menanggapi 

gagasan pihak lain secara rasional dan santun. 

Menurut UNESCO (Tukiran taniredja, 2014: 72) maksud dari 

pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah untuk mengembangkan 

eksistensi manusia dengan jalan mengilhaminya dengan pengertian martabat 

dan persamaan, saling mempercayai, toleransi, penghargaan pada 
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kepercayaan, dan kebudayaan orang-orang lain, penghormatan pada 

individualitas, promosi peran serta aktif dalam semua aspek kehidupan 

sosial, dan kebebasan ekspresi, kepercayaan dan beribadat. Sedangkan 

pengertian pendidikan demokrasi lebih khusus dijelaskan menurut Zamroni 

(2011 : 27), dapat dilihat sebagai suatu proses meberikan kesempatan pada 

siswa guna mempraktekan kehidupan yang demokratis baik di kelas, di 

sekolah, maupun di masyarakat, dengan tujuan agar para siswa memahami 

bagaimana proses politik suatu negara berlangsung sehingga mampu 

berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan demokrasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara 

sadar untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap demokratis baik di 

lingkungan sekolah maupun masyarakat, nilai dan sikap demokratis tersebut 

nantinya dapat dijadikan suatu pedoman bagi setiap individu untuk terlibat 

aktif dslam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berkaitan 

dengan hal tersebut dalam penelitianya Gandal dan Finn (Bambang 

Yudianto 2018,36) menyatakan bahwa demokrasi tidak bisa mengajarkanya 

sendiri, jika kekuatan, kemanfaatan, dan tanggungjawab demokrasi tidak 

dipahami dan dihayati dengan baik oleh warga negara sukar mereka 

diharapkan untuk berjuang mempertahankanya. Oleh karena itu, maka 

pendidikan demokrasi harus disikapi secara sadar dan bersungguh-sungguh. 
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5. Visi dan Misi Pendidikan Demokrasi  

Visi pendidikan demokrasi adalah sebagai wahana substantif, 

pedagogis, dan sosial kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, 

prinsip, sikap, dan ketrampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui 

pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi dalam berbagi konteks. 

Dengan wawasan dan pengalamannya itu, baik secara sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama warga negara mampu memberikan konstribusi yang 

bermakna bagi peningkatan kualitas demokrasi dalam bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara Indonesia. 

Berdasarkan pada visi tersebut, Winataputra ( Bambang Yudianto 

2018, 34) merumuskan misi pendidikan demokrasi adalah : 

a) Memfasilitasi warga negara untuk mendapatkan berbagai akses kepada 

dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi (tercetak, 

terekam, tersiar, elektronik, kehidupan dan lingkungan) tentang 

demokrasi dalam teori dan praktek untuk berbgai konteks kehidupan 

sehingga ia memiliki wawasan yang luas dan memadai (well-informed). 

b) Memfasilitasi warga negara untuk melakukan kajian konseptual dan 

operasional secara cermat dan bertanggungjawab terhadap berbagi cita-

cita, instrumensasi, dan praksis demokrasi guna mendapatkan keyakinan 

dalam melakukan pengambilan keputusan individual dan atau kelompok 

dalam kehidupanya sehari-hari serta berargumentasi atas keputusanya itu. 

c) Memfasilitasi warganegara untuk memperoleh dan memanfaatkan 

berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawb dalam praksis 

Pendidikan Demokrasi Dalam..., Siti Solehah, FKIP UMP 2018



19 
 

kehidupan demokrasi di lingkunganya, seperti mengeluarkan pendapat, 

berkumpul dan berserikat , memilih serta memonitor dan mempengaruhi 

kebijakan publik. 

6. Pelaksanaan Pendidikan Demokrasi  

Selama orde pemerintahan Soekarno, pendidikan demokrasi 

dititikberatkan pada konsep “Bhineka Tunggal Ika”, satu bahasa nasional 

(Indonesia), semangat anti imperalisme, dan kesetiaan pada bangsa dan 

Negara (Bambang Yudianto 2018 : 35). Selama orde pemerintahan Soeharto 

(orde Baru) pendidikan Demokrasi dimanifestasikan melalui program P4 

(Pedoman penghayatan dan Pengalaman Pancasila) yang berfungsi sebagai 

alat untuk mengembangkan wawasan Nusantara. Walaupun kemudian 

program ini dimanfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan 

rezim. Perkembangan berikutnya pada tahun 1998, sidang MPR mencabut 

Dekrit tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan 

menghapuskan dominasi interprestasi terhadap Pancasila.  

Pendidiakn demokratis untuk masyarakat Indonesia telah dilaksanakan 

dalam berbagai bentuk melalui pendidikan formal (school based democracy 

education) ataupun community based democracy education yang 

dilaksanakan dalam masyarakat (Bambang Yudianto, 2018: 36) 

a) School- Based Democracy Education  

Agar masyarakat memahami dan menghargai hak dan tanggung 

jawab mereka sebagai warga negara yang demokratis, maka masyarakat 

harus mendapatkan pendidikan yang baik. Gandal dan Finn (Bambang 
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Yudiarto, 2018:37)  mengatakan bahwa Pendidikan demokrasi yang baik 

adalah bagian dari pendidikan yang baik secara umum. Berkenaan 

dengan itu perlu dikembangkanya model School-Based Democracy yang 

dapat dilaksanakan paling tidak dalam empat alternatif bentuk, yaitu : 

a. Perhatian yang cermat diberikan pada the root and branches of the 

democratic ide atau landasan bentuk-bentuk demokratis.  

b. Adanya kurikulum yang dapat memfasilitasi siswa untuk 

mengeksplorasi bagaimana ide demokrasi telah diterjemahkan 

kedalam bentuk-bentuk kelembagaan dan praktik di belahan bumi 

dalam berbagai kurun waktu. Dengan demikian siswa akan 

mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan demokrasi dalam 

berbagai konteks ruang dan waktu. 

c. Adanya kurikulum yang memungkinkan siswa dapat mengeksplorasi 

sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan 

apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di 

negaranya dalam berbagai kurun waktu. 

d. Tersedianya kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi 

demokrasi yang diterapkan di negra-negara di dunia, sehingga para 

siswa memiliki wawasan yang luas tentang aneka ragam sistem sosial 

demokrasi dalam berbagai konteks. 

Ke-empat strategi tersebut sangat penting untuk program pendidikan 

demokrasi yang kuat di sekolah, pada berbagai level pendidikan dasar, 

menengah, atas dan perguruan tinggi. 
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Pendidikan Demokrasi di Sekolah maupun peguruan tinggi dapat 

terlaksana salah satunya melalui mata pelajaran atau mata kuliah 

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Implementasi konsep, 

nilai, budaya, dan praktik demokrasi dapat dilaksanakan melalui 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini seperti yang di 

istilahkan oleh Winataputra (Wantoro 2008:216) bahwa “pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai laboratorium demokrasi dimana 

semangat kewarganegaraan yang memancar dari cita-cita dan nilai 

demokrasi diterapkan secara aktif. Dengan pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, pendidikan demokrasi dapat diberikan kepada siswa 

secara formal. Sapriya dan Wahab, 2011:29) berpandangan bahwa 

pendidikan kewarganegaraan (Civic education) merupakan perluasan dari 

civics yang telah menenkankan pada aspek-aspek praktik 

kewarganegaraan, oleh sebab itu maka pendidikan kewarganegaraan 

dapat disebut sebagai pendidikan orang dewasa (adult education) yang 

mempersiapkan siswa menjadi calon warga negara yang memahami 

perananya sebagai warga negara. Dalam pelaksanaanya Pendidikan 

demokrasi di Sekolah juga dapat dilakukan melalui sosialisasi maupun 

praktik demokrasi secara langsung yang melibatkan seluruh peserta 

didik, hal itu selaras dengan pendapat Arifin (2007:14) menjelaskan 

bahwa pendidikan demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, 

diseminasi, aktualisasi dan Implementasi konsep, prinsip dan nilai 

Demokrasi.  
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b) Community Based Democracy Education 

Pendidikan berbasis masyarakat menurut Sihombing ( Toto 

Suharto, 2015:333) Pendidikan berbasis masyarakat merupakan 

pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dinilai, dan dikembangkan 

oleh masyarakat yang mengarah pada usaha menjawab tantangan dan 

peluang yang ada dalam lingkungan masyarakat tertentu dengan 

berorientasi pada masa depan. Pendidikan tidak hanya dilaksanakan pada 

jalur formal akan tetapi juga dilaksanakan pada jalur nonformal dan 

informal, hal tersebut sebgaimana telah dijelaskan pada Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat (1) “ 

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal 

yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”.  

Partai politik sebagai tulang punggung dari negara demokrasi 

memiliki posisi yang strategis, dimana dapat melakukan pendidikan 

demokrasi kepada masyarakat. Pendidikan demokrasi yang dimaksud 

adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan 

tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa. Partai 

politik yang terbentuk bukan hanya mempunyai tujuan untuk 

mensejahterakan partainya saja akan tetapi juga mempunyai 

tanggungjawab untuk mensejahterakan kepentingan umum di dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang 

tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 pasal 1 ayat (1) 

menyatakan bahwa “Partai Politik adalah organisasi yang nasioanl yang 
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dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas 

dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan 

membela kepentingan anggota politik, masyarakat, bangsa dan negara 

serta memlihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik 

Indonesia tahun 1945”. Pendidikan demokrasi tentunya tidak hanya 

menjadi tanggungjawab pendidikan formal dan non-formal di dalam 

masyarakat akan tetapi juga menjadi tanggungajwab pendidikan informal 

yaitu pendidikan yang diberikan di dalam keluarga sejak dini, peran 

utama dalam pendidikan keluarga yaitu orang tua dimana orang tua harus 

mempunyai kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi anaknya. 

Mengingat pentingnya keterlibatan keluarga Davies (Danim, 2010:182) 

memberikan tiga tema penting dalam keterlibatan keluarga, yaitu : 

a. Membantu memastikan bahwa semua anak memilki sarana yang 

mereka butuhkan untuk sukses. 

b. Mendorong perkembangan anak secara keseluruhan termasuk dimensi 

sosial, fisik, akademik, serta pertumbuhan dan perkembangan 

emosional. 

c. Mendorong tanggungjawab bersama untuk anak.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

demokrasi tidak hanya untuk diajarkan melalui lembaga pendidikan 

formal serta lembaga nonformal lainya, tetapi juga harus didasari dari 

pendidikan keluarga dimana orang tua menjadi peran utama dalam 
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memberikan pemahaman tentang suatu hak dan kewajibanya sebagai 

warga negara untuk dilakukan dalam kehidupan nyata melalui tindakan 

dan proses.  

7. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan demokrasi di 

Lingkungan Sekolah dan Masyarakat 

Salah satu tujuan dari civics yaitu bertujuan untuk membentuk warga 

negara yang baik, warga negara yang tahu dan mampu melaksanakan hak-

hak dan kewajibanya sebagai warga negara. Sebagai ilmu maka civics 

dalam perkembanganya menunjukan bahwa ilmu Kewarganegaraan dapat 

tumbuh dan berkembang jika menjalin hubungan yang saling memperkaya 

antar berbagai disiplin ilmu sosial dan bahkan “trans” disiplin karena 

memang cirinya adalah tumbuh dan berkembang dengan menggunakan 

pendekatan multi disiplin sebagai salah satu cirinya. Atas dasar itu Ilmu 

Kewarganegaraan tersebt memberikan pemahaman-pemahaman dasar 

teoritik tentang kewarganegaraan. Sapriya dan Wahab, 2011:29) 

berpandangan bahwa pendidikan kewarganegaraan (Civic education) 

merupakan perluasan dari civics yang telah menenkankan pada aspek-aspek 

praktik kewarganegaraan, oleh sebab itu maka pendidikan kewarganegaraan 

dapat disebut sebagai pendidikan orang dewasa (adult education) yang 

mempersiapkan siswa menjadi calon warga negara yang memahami 

perananya sebagai warga negara. Dimond (Sapriya dan Wahab, 2011:32) 

menjelaskan bahwa pengertian civics education memilki makna dalam arti 

luas dan arti sempit bila dikaitkan dengan kehidupan sekolah dan 
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masyarakat. Dalam arti sempit, Civics lebih menekankan pada aspek teori 

dan praktik pemerintahan demokrasi sedangkan dalam arti luas yang disebut 

dengan citizenship education lebih menekankan pada keterlibatan dan 

partisipasi warga negara dalam permasalahan kemasyarakatan.  

Pada masyarakat khalayak umum Pendidikan Kewarganegaraan hanya 

diketahui sebagai suatu pendidikan yang hanya diajarkan di dalam sekolah 

sebagai suatu pendidikan yang salah satunya bertujuan untuk memberikan 

pendidikan demokrasi kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat 

mengetahui dan memahami demokrasi secara teoritis dan 

mengaplikasikanya di dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan 

Kewarganegaraan tentunya juga dapat dijalankan di dalam sebuah kalangan 

masyarakat, Cogan (Sapriya dan Wahab, 2011:34) merekomendasikan 

bahwa kebijakan pendidikan di masa depan harus berdasarkan pada suatu 

konsepsi kewarganegaraan multidimensional sebagai konseksi yang cocok 

dengan kebutuhan dan keinginan umat, konsepsi ini harus menembus semua 

aspek pendidikan, termasuk kurikulum dan pendidikan, pemerintahan, dan 

organisasi serta keterkaitan anatar sekolah-masyarakat.  

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Winataputra (2001) terdiri dari 

tiga domain yaitu domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial 

kultur. Domain akademis adalah berbagai pemikiran tentang Pkn yang 

berkembang di lingkungan komunitas keilmuan. Domain kurikuler adalah 

konsep dan praksis PKn dalam dunia pendidikan formal dan nonformal. 

Domain sosial kultural adalah konsep dan praksis Pkn di lingkungan 
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masyarakat. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan 

bidang kajian yang multifacet/ multidimensional, kajian multidimensional 

inilah yang membuat bidang kajian PKn dapat disikapi sebagai pendidikan 

kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan kemasyarakatan, 

pendidikan hukum dan hak asasi manusia, pendidikan demokrasi.  

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan tidak hanya dijadikan sebagai suatu kurikulum 

pendidikan yang hanya ada di Sekolah akan tetapi konsep dari pendidikan 

Kewarganegaraan yaitu mencakup bidang-bidang disiplin ilmu politik dan 

sosial dalam hubunganya dengan kelembagaan dalam kehidupan 

masyarakat.  

B. Budaya Masyarakat Banyumas 

1. Pengertian Kebudayaan  

Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 : 225) adalah 

pikiran, akal budi, hasil.  Kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2008 : 225 ) adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal 

budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Menurut 

Herusatoto (2008 : 10) menyatakan bahwa kebudayaan sebagai seperangkat 

nilai yang menjadi landasan pokok untuk menentukan sikap terhadap dunia 

luar. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai dasar setiap langkah yang harus 

dilakukan. Sehubungan dengan pola hidup dan cara kemasyarakatanya, akan 

terwujud dalam wujud norma hidup. 
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Kebudayaan menurut Kentjaraningrat (1974:9) berarti keseluruhan gagasan 

dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta 

keseluruhan dari hasil budi atau karyanya itu. Kebudayaan juga merupakan 

keseluruhan total dari apa yang pernah dihasilkan oleh mahluk manusia 

yang menguasai planet ini sejak zaman ia muncul di muka bumi.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan Budaya merupakan 

suatu hasil ciptaan manusia yang terbentuk dari perasaan atau kebiasaan 

yang dilakukan manusia dalam kehidupannya disuatu daerah atau tempat 

tinggalnya yang dijadikan sebagai suatu pedomalan atau landasan dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Dari pengertian kebudayaan tersebut maka dapat diketahui suatu 

konsep kebudayaan yang kemudian dipecah lagi kedalam unsur-unsur 

Kebudayaan yang universal. Menurut Koentjaraningrat (1974:2) unsur-

unsur kebudayaan yang universal sekaligus isi dari semua kebudayaan yang 

ada, adalah: 

a. Sistem Religi dan Upacara 

b. Sistem dan Organisasi kemasayrakatan 

c. Bahasa 

d. Kesenian  

e. Sistem mata pencaharian Hidup 

f. Sistem tekhnologi dan Peralatan 
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Demikian ketujuh unsur kebudayaan universal yang memang mencakup 

seluruh kebudayaan mahkluk manusia dimanapun juga di dunia dan 

menunjukan ruang lingkup dari kebudayaan serta isi dari konsepnya. 

Unsur-unsur kebudayaan di dalam masyarakat tentunya melahirkan 

sebuah sistem budaya di masyarakat yang dapat digunakan sebagai lat 

komunikasi sosial di dalam hubungan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Parons (Sutrisno dan Putranto, 2005:58) mempunyai pandangan 

bahwa sistem budaya membuat orang bisa saling berkomunikasi dan 

mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka, sebagian dengan cara 

mempertahankan ekspektasi peran (seperti disinggung dalam sistem sosial). 

Ada tiga wilayah penerapan sistem budaya ini, yaitu sebgaai berikut : 

1. Ranah simbol-simbol kognitif (misalnya hitung-hitungan matematis dan 

laporan keuangan) yang berurusan dengan ide dan keyakinan tentang 

dunia. Kegiatan dalam ranah ini bersifat instrumental. 

2. Simbol-simbol ekspresif (misalnya seni dan musik) yang biasanya 

mengkomunikasikan emosi. Untuk menilainya, dibutuhkan seperangkat 

kriteria estetis. Kegiatan dalam ranah ini bersifat kreatif dan hal ihwal 

kenikmatan. 

3. Standar dan norma moral yang berurusan dengan benar atau salah Disini 

nilai-nilai memerankan peranan paling pokok. Tindakan-tindakan konkrit 

dinilai berdasarkan keselarasan atau ketidakselarasan mereka dengan 

ideal-ideal abstrak. 
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Huntington (1997:385) menyatakan bahwa tradisi-tradisi budaya yang besar 

dalam sejarah dunia sangat bervariasi dalam hal seberapa jauh sikap, nilai, 

kepercayaan dan pola perilaku yang berkaitan di dalam tradisi-tradisi itu 

menunjang perkembangan demokrasi. Suatu budaya sangat tidak demokratis 

akan menghambat penyebaran norma-norma demokratis dalam masyarakat 

itu, tidak memberikan legitimasi pada lembaga-lembaga demokrasi dan 

dengan demikian sangat menyulitkan, kalau tidak bisa dikatakan 

menghalangi muncul dan berfungsinya lembaga-lembaga itu secara efektif.  

Dari penjelasan diatas dapat dnyatakan bahwa suatu sistem atau nilai 

budaya di masyarakat bukanlah suatu nilai yang tidak mempunyai peran 

penting dalam kehidupan berdemokrasi di dalam masyarakat, dengan 

adanya sebuah nilai budaya tentunya dapat melahirkan sebuah benih-benih 

nilai demokrasi yang melekat pada sebuah pendidikan demokrasi di dalam 

masyarakat yang muncul secara alamiah tanpa masyarakat menyadarinya 

secara langsung.  

2. Budaya Masyarakat Banyumas 

Banyumas merupakan suatu kota yang berada di Provinsi Jawa 

Tengah, yang memiliki berbagai adat istiadat yang mampu membedakan 

adat istiadat dengan wilayah di sekitarnya. Kebudayaan Masyarakat 

Banyumas sangat beragam dengan kesenian, bahasa, adat istiadat , 

organisasi masyarakat, sistem pengetahuan, sistem religi dan mata 

pencaharianya. Pada prinsipnya kebudayaan Banyumas merupakan bagian 

tak terpisahkan dari kebudayaan Jawa, namum dikarenakan kondisi dan 
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letak geografis yang jauh dari pusat kekuasaan kraton. Latar belakang 

kehidupan masyarakat Banyumas sangat dijiwai oleh semangat kerakyatan, 

cablaka, terbuka, dan pola kehidupan yang tradisonal-agraris yang 

mengakibatkan pada berbagai sisi budaya Banyumas dapat dibedakan dari 

Budaya Jawa (Kraton). Jiwa dan semangat kerakyatan budaya masyarakat 

Banyumas telah membawanya pada penampilan (perilaku) jika dilihat dari 

kacamata budaya kraton terkesan kasar. (Saptono,2010, htttp://repo.isi-

dps.ac.id/74/1/kebudyaan-sebagai-identitas-masayrakat-Banyumas.pdf) 

Masyarakat Banyumas dikenal sebagai masyarakat yang Egaliter 

dalam berinteraksi.  Egaliterian masyarakat Banyumas dapat dilihat dari 

cara bertegur sapa dan mengungkapkan pendapat. Masyarakat Banyumas 

dianggap sebagai masyarakat yang kurang begitu memperhatikan stratifikasi 

sosial. Masyarakat Banyumas juga sering dikenal dengan masyarakat yang 

mempunyai model karakter Cablaka. Cablaka merupakan kararkter yang 

paling inti dalam masyarakat Banyumas. Cablaka merupakan karakter yang 

dicetuskan secara spontan oleh manusia Banyumas terhadap fenomena yang 

tampak di depan mata, tanpa ditutup-tutupi. Cablaka sering diartikan 

sebagai karakter yang mengedepankan atau menonjolkan keterusterangan 

manusia Banyumas. Artinya manusia banyumas lebih senang berbicara apa 

adanya dan tidak menyembunyikan sesuatu (Priyadi, 2007:14). 

3. Maskot Masyarakat Banyumas 

Masyarakat wilayah eks Karsidenan Banyumas sangat mengenal 

sosok punakawan yang bernama Bawor, anak Ki Lurah Semar dalam cerita 
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pewayangan. Di luar Banyumas sosok ini bernama Bagong, watak sosok 

Bawor dikenal Cablaka (terus terang), jujur, lugu, saru, tapi sangat setia 

pada majikanya, sehingga sebagian besar Wong Banyumas senang dan 

cocok jika Bawor menjadi “Maskot” sekaligus mencerminkan simbol “wong 

cilik” meskipun mempunyai sifat jelek yaitu “Clamit” ( suka meminta-

minta) tetapi terus terang dan tidak munafik, kalau ya mengatakan ya, kalau 

tidak mengatakan tidak.  

Sosialisasi sosok Bawor sebagai maskot Kabupaten Banyumas 

bermula saat Bapak Joko Sudantoko menjabat Bupati tahun 1988-1998. 

Lewat otak-atik gathuk bagian Humas Protokoler Setda Kabupaten 

Banyumas yang secara iseng menyodorkan logo untuk spanduk dan 

penerbitan buku Hari Jadi Kabupaten Banyumas yang serta sebagai 

selebaran yang memasang gambar Bawor. Ternyata Bapak Joko Sudantoko 

berkenan dan sering mengkampanyekan sosok bawor yang Cablaka cocok 

dengan watak wong Banyumas. Sehingga sejak tahun 1989 setiap ada 

spanduk, penerbitan buku atau selebaran selalu mencantumkan Bawor (pada 

saat itu belum di plot sebagi maskot) tetapi kemudian Pemda Banyumas dan 

masyarakat sering memakai bawor dalam aneka kegiatan/ event penting. 

Tetapi tidak ada Perda atau SK yang mentapkan bawor sebagi maskot Wong 

Banyumas (Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Banyumas, 2009: 

48) 
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4. Etnografi Banyumas  

a. Wong Banyumas  

Secara historis-sosiologis, wilayah Banyumas bagian barat merupakan 

wilayah perbatasan yang rakyatnya terkait hubungan persaudaraan dengan 

kraton Pakuan Parihayangan (Pajajaran). Hubungan itu terjalin sejak zaman 

Kadipaten Pasirluhur, yaitu sejak adanya hubungan perkawinan antara 

keturunan kedua penguasa tersebut. Sedangkan wilayah bagian Timur 

memiliki hubungan historis silsilah pangiwa ( garis perempuan) dan 

menjadi wilayah mancanegara dari kraton-kraton Jawa, kerajaan Majapahit 

II, Pajang, Mataram II, Kartasura, Surakarta, hingga Ngayogyakarta. 

Kriteria orang banyumas dapat dideskripsikan dengan luas, yaitu 

Pertama, orang orang yang masih merasa dan mengakui memiliki kakek-

nenek moyang (leluhur) sampai dengan bapak-ibunya, dilahirkan, 

meninggal dunia atau seumur hidupnya tinggal menetap di wilayah 

Banyumas. Kedua, orang-orang yang sampai saat ini masih merasa bangga 

menjadi anak, putu, buyut, canggah, wareng, udheg-udheg, gantung siwur, 

debog bosok, galih asem (sebelas istilah Jawa untuk nama-nama garis 

keturunan), apalagi orang tersebut masih bisa ngomong dialek Banyumasan. 

Ketiga, Siapa saja yang pernah tinggal menetap di wilayah karsidenan 

Banyumas. Artinya, mereka pernah hidup bahagia dan tentram, melahirkan 

putra-putrinya, dapat bergaul nyaman dengan masyarakat Banyumas, namun 

karena tugas dan pekerjaanya mereka kini tidak lagi tinggal di wilayah 

karsidenan Banyumas.  
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 Dengan ketiga kriteria itu maka yang disebut sebagai wong 

Banyumas itu bukan hanya orang-orang yang kini tinggal menetap dan 

menjadi penduduk diwilayah bekas karsidenan Banyumas (Banyumas, 

Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap) saja, melainkan juga pada pengakuanya 

sendiri, apakah masih berdarah keturunan , bisa berbahasa dialek banyumas, 

dan merasa jatuh cinta pada pergaulan sosial-budaya masyarakat banyumas, 

(Budiono Herusatoto, 2008 : 15). 

b. Dialek Banyumas 

Dialek dalam Kamus Besar Bahsa Indonesia (2008:351) adalah ujaran 

yang khas dimiliki oleh suatu daerah atau kelompok, bahasa yang dipakai di 

suatu tempat atau daerah yang agak berbeda dengan bahasa itu yang pada 

umunya disebut logat. Menurut Sumarsono (2009:21) dialek adalah bahasa 

sekelompok masyarakat yang tinggal di suatu daerah tertentu. Jadi, Dialek 

Banyumas adalah ujaran khas atau logat yang dipakai di daerah Banyumas, 

yang berbeda dengan Daerah lain. Bahasa yang digunakan masyarakat di 

daerah Banyumas yaitu bahasa Banyumasan, Banyumasan yaitu Bahasa 

Jawa dialek Banyumas. Menurut Dirdjosiswoyo (Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata, 2009: 165) bahsa Jawa hanya satu yaitu tembung ngoko. Dialek 

Banyumas mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan dialek 

daerah lain. Ciri khas inilah yang membedakan antara dialek Banyumasan 

dengan dialek lain, seperti dialek Yogya-Solo, Madura, Bali, dan lain 

sebagainya. Menurut Koderi (1991: 167) secara garis besar ada perbedaan 
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antara Dialek Banyumas dengan Dialek Yogya-Solo, dikelompokan menjadi 

tiga hal yaitu : 

1) Kata yang ucapanya sama namun maksud berbeda dan sebaliknya. Misal 

kata Berag dalam dialek Banyumas diartikan sebagai Birahi, namun 

dalam dialek Yogya-solo diartikan gembira. 

2) Maksudnya sama namun kosa kata berbeda. Misalnya Bang (kyangen) 

dalam dialek Yogya Solo tidak dijumpai, yang ada tansah laranen, kedua 

maksud tersebut mempunyai makna yang sama yaitu sakit-sakitan. 

3) Kata yang hanya berbeda ucapanya, makna dan tulisanya sama. Seperti 

Bapak, anak, awak, pengucapan vokal dialek banyumas hanya ada enam 

yaitu a,i,u,e,o,e. 

c. Sistem tata kalimat 

Pada dasarnya pola struktur kalimat dilaek Banyumas sama dengan 

kalimat Jawa Baku,menurut para ahli perbedaannya hanya terletak pada 

bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai predikat dan varian 

perbendaharaan kata pendukung kalimat. Faktor penting yang menjadi 

ciri khas kalimat dalam dialek Banyumas ialah intonasi.. Intonasi kalimat 

dialek Banyumas tampak lebih tegas,jelas dan lebih mantap atau lepas. 

Sering juga dikatakan bicaranya ceplas-ceplos, karena tegasnya, bagi 

orang Jawa di luar Banyumas jika mendengar pembicaraan orang 

Banyumas akan menduga mereka sedang bertengkar.  Orang-orang 

Banyumas menyebut dialek bahasa Jawa Yogya-Solo yang dijadikan 

bahasa baku 
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Karena struktur kalimat bahasa dialek Banyumas sama dengan 

bahasa Jawa baku, orang-orang Banyumas dapat menangkap 

pembicaraan orang-orang bahasa Jawa baku. Sebaliknya orang-orang 

Jawa di luar Banyumas mengalami kesulitan mengikuti pembicaraan 

dengan dialek Banyumas, ditambah dengan banyaknya perbendaharaan 

kata dialek Banyumas yang tidak terdapat pada ataau berbeda dengan 

bahasa Jawa baku. Dari segi ucapan dialek Banyumas lebih mendekati 

ucapan Bahasa Indonesia sehingga anak-anak banyumas asli lebih mudah 

belajar bahasa Indonesia daripada anak di luar Banyumas yang berbahasa 

Jawa Baku (Koderi, 1991:168) 

5. Karakter Masyarakat Banyumas  

Karakter merupakan suatu kebiasaan atau tingkah laku yang dilakukan 

secara terus-menerus dan menjadikan suatu ciri khas tersendiri. Menurut 

Suyanto (Agus Wibowo, 2012: 33) beliau mengungkapkan bahwa : 

“karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas 

setiap individu untuk hidup dan bekerjasama baik dalam lingkungan 

keluarga, masayrakat, bangsa dan negara”. 

 

Tadkirotun Musfiroh (agus Wibowo,2012: 44) memandang “karakter 

mengacu kepada serangkaian sikap (attitudes), perilaku (behaviors), 

motivasi (motivations), dan ketrampilan (Skills). Sebenarnya kata karakter 

berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai, dan 

memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan itu dalam bentuk 

tindakan atau tingkah laku. Menurut Kemendiknas (Agus Wibowo,2012: 

35) “karakter adalah watak, tabiat, ahlak, sifat kepribadian seseorang yang 
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terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini 

dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan 

bertindak”.  

Jadi dapat disimpulkan, bahwa karakter merupakan suatu sikap atau 

perilaku yang dijadikan sebagai suatu ciri khas baik individu maupun 

sekelompok orang yang dihasilkan dari suatu kebajikan yang nantinya 

digunakan sebagai pedoman dalam berkehidupan baik di masyarakat, 

bangsa dan negara. 

Pemahaman terhadap suatu karakter masyarakat atau tokoh tentunya 

harus dilihat dari konteks budaya yang melatarbelakanginya, karena 

karakter  pada hakikatnya adalah identitas dari suatu masyarakat yang lazim 

berkaitan dengan kepribadian Menurut Sugeng Priyadi (2013:7) Cablaka 

merupakan karakter masyarakat Banyumas yang paling hakiki yang tidak 

mudah berubah, meskipun manusia Banyumas itu sudah berinteraksi dengan 

manuisa yang berlatarbelakang kebudayaan lain. Karakter 

Cablaka/thokmelong/blakasuta sangat menjiwai karakter-karakter lain 

seperti karakter-karakter khusus (baik yang dicerminkan oleh Legenda 

maupun Sejarah) dan karakter umum atau dengan kata lain, karakter lain 

atau karakter umum masyarakat Banyumas tidak mungkin dilepaskan dari 

karakter inti tersebut.  

Cablaka merupakan pusat atau inti model karakter manusia 

Banyumas. Cablaka adalah karakter yang dicetuskan secara spontan oleh 
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manusia Banyumas terhadap fenomena yang tampak di depan mata, tanpa 

ditutup-tutupi. Cablaka sering diartikan sebagai karakter yang 

mengedepankan keterusteranagan manusia Banyumas, artinya manusia 

Banyumas lebih senang berbicara apa adanya dan tidak menyembunyikan 

sesuatu. Akibat Cablaka manusia Banyumas, orang lain merasakan bahwa 

manusia Banyumas dilihat dari sisi luar seperti tidak memiliki unggah-

ungguh (etika).  

Bertitik tolak pada cerita sejarahnya, Cablaka pada teks Babad Pasir 

dikisahkan bahwa Adipati Banyak Thole secara Cablaka ia menyatakan 

tidak mau tunduk pada kekuasaan Demak, bahkan ia murtad dari agama 

Islam. Banyak Thole memperoleh nasihat yang diberikan pamanya yang 

menjadi patih, yaitu Wirakencaana agar ia tidak melakukan pemberontakan 

kepada Demak karena Prajurit Pasirluhur tidak mungkin sanggup 

menghadapi Demak. Atas nasihat pamanya ini, Banyak Thole bukanya 

sadar atas perilakunya, tetapi malahan ia juga secara Cablaka mengatakan 

kepada pamanya sebagai seorang lelaki yang tidak punya kelanangan. 

Cablaka gaya Thole ini sangat menyakitkan hati Wirakencana sehingga ia 

menyebrang dan patuh kepada Demak. Atas perilaku pamanya Thole juga 

membawa reaksi Cablaka yang lebih keras dengan pernyataan bahwa tidak 

boleh orang Pasir mengambil paman sebagai patih. Pernyataan Thole yang 

Cablaka ini menjadi sebuah tabu atau pantangan di kalangan keluarga 

karena Wirakencaa dianggap sebagai patih yang berkhianat. Pada kasus 

Thoel Cablaka cendeerung tergolong sebagai salah satu bentuk 
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keterusterangan yang menyakiti hati sehingga Wirakencana merasa 

tersinggung (Priyadi, 2013:13) 

Selanjutnya,pada teks Babad Banyumas perihal pembunuhan Adipati 

Warga Utama I oleh Sultan Pajang yang berakhir dengan munculnya 

sejumlah pantangan atau tabu dari pihak Wirasaba. Pantangan Adipati 

Warga Utama I dinyatakan secara Cablaka itu dibalas dengan pantangan 

serupa dari pihak Toyareka yang tidak kalah Cablakanya, disini ada perang 

Cablaka diantara kedua saudara itu. Perang Cablaka juga dikisahkan ketika 

Banyak Catra yang memakai nama samaran Kamandaka beranii masuk ke 

taman dari pasiruhur. Perilaku yang menyimpang ini disumpahi seperti 

anjing oleh Kandha Daha dengan Cablaka dan dibalas dengan cara Cablaka 

juga oleh Kamandaka dengan simbol hati anjing,  

Hal lain yang menonjol dari teks Babad Banyumas adalah Cablaka 

yang disampaikan oleh Bagus Mangun atau Jaka Kaiman yang bersedia 

berangkat ke Pajang untuk memenuhi panggilan Sultan. Saudara-saudara 

ipar Bagus Mangun merasa takut akan dilibatkan kesalahan orang tuanya 

oleh Sultan Pajang. Bagus Mangun menyatakan secara Cablaka bahwa 

dirinya mau berangkat ke Pajang rela sebagai tumbal mertuanya. Namun, ia 

secara blak-blakan mengatakan apabila ia mendapat anugrah raja dan 

diangkat sebagai pengganti mertua, saudara-saudara beserta seluruh 

keturunannya tidak boleh iri dengki kepadanya. Pernyataan cablaka itu 

disetujui oleh saudara-saudaranya. Cablaka Bagus Mangun ini merupakan 

sikap yang menunjukan sifat berani dan tidak menghinakan saudara-
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saudaranya sehingga tidak menimbulkan konflik diantara keturunan 

Wirasaba. Bagus Mangun diangkat oleh sultan Pajang untuk menggantikan 

mertuanya dengan gelar nunggak semi, Adipati Warga Utama II. Setelah 

menjadi adipati, putra kejawar itu juga melakukakn tindakan yang dilandasi 

oleh sifat Cablaka, yaitu ia cenderung untuk meninggalkan Wirasaba yang 

kemudian diserahkan kepada Wargawijaya. Sementara ia sendiri memilih 

pulang kampung dan membuka pusat kadipaten yang baru. Tindakan 

Cablaka Adipati Warga Utama II yang menyerahkan dan membagi empat 

wilayah wirasaba secara terang-terangan itu dianggap sebagai suatu 

kebijakan yang dijunjung tinggi oleh saudaranya sehingga ia mendapat 

nama anumerta yang terkenal hingga kini yakni Adipati Mrapat. Tanpa ke-

cablakaan Adipati Warga Utama II tidak mungkin muncul nama Banyumas 

di panggung sejarah manusia sehingga Cablaka itu melekat pada 

masyarakat Banyumas.  

Masyarakat Banyumas yang terkenal dengan Cablaka juga 

mempunyai karakter atau Jiwa egaliter, manusia Banyumas kadang-kadang 

tidak memperhatikan sebutan yang erat dengan status sosial asalkan ia 

mengenal dengan baik nama orang itu, maka ia berperilaku dengan penuh 

keakraban. Keegaliteran masyarakat Banyumas melahirkan prinsip 

kerukunan yang dijunjung tinggi, sehingga sikap egaliter itu akan 

menjauhkan individu masyarakat Banyumas dari sikap feodalistik yang 

menempatkan kedudukan, pangkat, harta sebagai kiblat dalam hubungan 

sosial. Ungkapan wong desa seperti “ngisor galeng, dhuwur galeng” 
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(bawah pematang, atas pematang dijunjung tinggi karena setiap Mahluk 

mempunyai kedudukan yang sama di mata Tuhan. Disisi lain etika 

kesepadanan juga telah membentuk masyarakat Banyumas yang 

menonjolkan sikap-sikap seperti penjorangan, semblothongan atau 

glewehan yang berlebih-lebihan. (Priyadi, 2013: 18) 

Manusia Banyumas memang terlalu bebas dalam kehidupan 

berbudayanya sebagai orang-orang yang tinggal di daerah pinggiran, hal itu 

berati bahwa masyarakat Banyumas terbuka dalam berinteraksi dengan 

masyarakat di luar suku. Jika kehidupan orang Banyumas diamati maka 

tampaklah bahwa mereka adalah orang-orang bebas dalam kehidupan 

sesungguhnya. Kebebasan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari 

misalnya mereka berbicara cowag yang kesanya seperti orang yang sedang 

bertengkar, kesan itu timbul pada orang-orang luar yang baru datang ke 

Banyumas. Padahal pembicaraan seperti itu merupakan suatu hal yang 

sangat biasa, berbicara dengan nada cowag memang menjadi salah satu ciri 

khas masyarakat Banyumas. Nada lembah-lembut dalam percakapan bahasa 

jawa baku tidak bisa terjiwai oleh masyarakat Banyumas, fitrah ke-cowag-

an masyarakat Banyumas telah ada sejak ratusan tahun yang lalu setua 

dengan terciptanya komunitas Banyumas.Di samping dari bahasa, kesenian 

Banyumas juga menunjukan nafas kebebasan. Musik gamelan suara 

penyanyi waranggana yang lugas, teriakan-teriakan gembira atau tepukan 

tangan para penabuh gamelan mencerminkan karakter kebebasan gaya 

Banyumasan.  
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Kebebasan dalam hal bahasa dan seni juga mengakibtakan masyarakat 

Banyumas mempunyai Jiwa yang vulgar atau orang Banyumas suka Blag-

blagan (terbuka). Artinya mereka sangat terbuka dalam membicarakan 

segala sesuatu, tidak terkecuali masalah seks yang sering ditabukan oleh 

masyarakat pada umumnya. Teks Babad Pasir yang berasal dari 

Kademangan Pasir Wetan menggambarkan hubungan seksual anatara Raden 

Kamandaka dengan Ciptarasa 
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C. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka berpikir 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 
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D. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana dinamika budaya masyarakat Banyumas? 

2. Bagaimana kegiatan pendukung pendidikan demokrasi di Banyumas ? 

3. Bagaimana praktik pendidikan demokrasi di masyarakat banyumas 

berkaitan dengan budaya masyarakat Banyumas ? 

4. Bagaimana hambatan dalam pendidikan demokrasi di masyarakat kabupaten 

Banyumas? 

5. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan pendidikan demokrasi di 

dalam masyarakat kabupaten Banyumas.  

E. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan Siti Rahmi Anjani, Dasim Budimansyah, Abdul 

Aziz Wa’hab (2014), Prodi PKn, Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan 

Judul “ Implementasi Pendidikan Demokrasi Melalui Pembelajaran PKn 

Untuk Membentuk Warga Negara Yang Bertanggung Jawab”. Penelitian 

dilaksanakan di SMP Negeri  Soreang. Kesimpulan dari hasil penelitian ini 

Pendidikan demokrasi merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh 

guru dan berhasil guna untuk memperoleh sikap demokratis yang 

memahami persamaan antara hak dan kewajiban. Kualitas pendidikan 

demokrasi berkembang melalui proses pembelajaran yang terus menerus . 

Tanggung jawab dipengaruhi oleh faktor kesadaran siswa, meningkatnya 

aktivitas demokrasi yang dilakukan oleh siswa SMP Negeri 2 Soreang 

didukung dengan lingkungan yang demokratis. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Priyadi (2003) dengan judul “ 

Orientasi Nilai Budaya Banyumas Antara Masyarakat Tradisional dan 

Modern”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui orientasi  nilai 

budaya Banyumas pada masyarakat tradisonal dan modern.  

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain Orientasi nilai budaya 

bahwa masyarakat Banyumas bisa menyesuaikan diri, baik sebagai 

masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Ada lima relasi 

manusia dengan makna hidup, kerja, waktu, alam dan sesama manusia. 

Pertama hubungan manusia dengan makna hidup sebagai masyarakat 

Banyumas, masyarakat Banyumas cenderung hidup dengan keprihatinan, 

sedangkan sebagai masyarakat maju manusia Banyumas memandang hidup 

itu bermakna dan harus berupaya sendiri. Kedua, pada hubungan manusia 

dengan kerja, masyarakat banyumas disatu sisi berpandangan bahwa kerja 

untuk mencari makan dan berproduksi, sedangkan di sisi lain menciptakan 

karya-karya agung dan kepuasan terhadap kualitas hasil kerja (maju), 

Ketiga, hubungan manusia dengan waktu, masyarakat banyumas sebagai 

masyarakat tradisional lebih banyak mengacu pada kejayaan masa lampau, 

tetapi juga mengacu ke masa depan (maju). Keempat, relasi manusia dengan 

alam, manusia banyumas disamping mencari keselarasan dengan alam 

(tradisonal), juga mencoba menjajaki rahasia-rahasia alam (maju). Kelima, 

hubungan manusia dengan sesamanya, manusia Banyumas mempunyai 

golongan sosial tinggi dan bergotong-royong, tetapi juga mempunyai sikap 

mandiri dan mau. 
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