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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Politik merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan 

seseorang atau sekelompok orang. Politik dapat diartikan sebagai strategi atau cara 

yang dilakukan seorang atau sekelompok orang untuk dapat mencapai tujuan yang 

mereka inginkan. Berdasarkan pengertian dari politik tersebut, maka dapat 

dikatakan bahwa politik mempunyai hubungan yang sangat erat di dalam 

kehidupan masyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat selalu berkenaan 

dengan politik itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa politik itu hidup di 

dalam masyarakat atau bisa dikatakan bahwa masyarakat hidup dengan 

menggunakan politik. 

Pendidikan dan politik bagaikan dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan 

dan saling mengisi satu sama lain. Lembaga-lembaga yang bergerak pada bidang 

politik memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan pendidikan politik 

karena hal tersebut sudah menjadi Standard Operational Procedure (SOP). Guru 

merupakan tenaga pendidik yang mengemban tugas berat untuk mencerdaskan 

anak bangsa, maka dari itu sebelum guru-guru ini mentransformasikan 

pengetahuanya kepada peserta didik mengenai persoalan politik, guru pun harus 

di bekali dengan ilmu yang mumpuni supaya tidak salah ketika memberi arahan 

dan pengajaran kepada peserta didik. 

Guru yang merupakan pengajar sekaligus pionir bagi peserta didik-nya di 

lingkungan sekolah memang seyogyanya dituntut supaya memiliki daya melek 

politik yang tinggi. Terkadang miris melihat guru-guru di era sekarang mereka 

tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas layaknya seorang tenaga pengajar dalam 

mentransformasikan ilmu pengetahuan-nya kepada peserta didik. Jangan pernah 
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salahkan jikalau peserta didik sekarang khususnya peserta didik di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) yang telah memiliki hak politik-nya acuh tak acuh melihat 

kondisi Negara Indonesia ketika berlangungnya kontestasi politik ataupun 

kebijakan-kebijakan para incumbent yang tidak relevan dengan dengan kehidupan 

sehari-hari bangsa Indonesia yang pluralisme ini.  

Selain para peserta didik yang harus di genjot pendidikan politik yang baik 

memang seorang guru pun harus dibekali pendidikan politik yang baik pula oleh 

partai-partai politik yang secara tugas pokok dan fungsinya memberikan 

pendidikan politik. Tidak hanya partai politik saja pemerintah pun harus turun 

tangan melihat kondisi seperti ini, karena guru adalah tenaga pengajar yang 

memiliki peran sangat krusial dalam menciptakan peserta didik yang berkompeten 

untuk nusa bangsa dan Negara. Apa jadinya jikalau seorang guru tidak memiliki 

kapabilitas dan kompetensi, maka akan jadi apa peserta didik di Indonesia ini yang 

notabene-nya akan menjadi generasi penerus bangsa di kemudian hari.  

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia (DPD RI periode 2014-2019), Bambang Sadono menilai Pendidikan 

Politik masih minim diberikan oleh pemerintah maupun partai politik kepada 

masyarakat. Saat ini banyak pemuda yang ikut hanyut dalam arus politik namun 

berada pada jalur yang salah sehingga hanya menjadi korban. Akibatnya 

masyarakat menjadi apatis dan menganggap politik sangatlah kotor dan harus 

dijauhi (Pendidikan Implementasi Pendidikan Politik …. (Fitri Mahgfiroh)) | 359 

Politik Masih Minim: http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pendi dikan-

politik-masihminim/ diakses pada 13 Januari 2017). 

Guru PPKn merupakan salah satu ujung tombak dalam membangun dan 

meningkatkan kesadaran politik peserta didik. Guru PPKn memiliki tanggung 

jawab membangun dan meningkatkan kesadaran politik peserta didik dengan salah 

satu cara yaitu mensosialisasikan cara menjadi warga negara yang baik, yaitu 

warga negara yang mengerti akan hak dan kewajiban. Melalui mata pelajaran 

PPKn sosialisasi politik ini disampaikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 
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membangun pondasi kepada peserta didik untuk menciptakan bangsa yang 

berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berguna bagi nusa dan bangsa. 

PPKn sebagai pendidikan politik berarti program pendidikan ini 

memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada peserta didik agar 

mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekan 

politik (political literacy) dan kesadaran berpolitik (political awareness), serta 

kemampuan berpartisipasi politik (political participation) yang tinggi. Kemudian 

PPKn sebagai pendidikan hukum berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan 

untuk membina peserta didik sebagai warga negara yang memiliki kesadaran 

hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dan yang 

memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi. 

Dewasa sekarang terkait pendidikan politik Negara haya memfasilitasi saja 

untuk eksekusi-nya diserahkan secara langsung kepada agen politik. Jikalau guru 

tidak memahami politik, maka dampaknya mereka akan memberikan pengajaran 

yang salah pula kepada peserta didik-nya. Tidak heran pemuda sekarang sering 

terbawa arus politik yang salah sehingga akan jatuh di jurang kebobrokan. Para 

pemuda atau peserta didik sering terjerumus oleh pemahaman politik yang salah 

karena apa?, karena Negara yang tidak mau ikut andil dalam permasalahan seperti 

ini dan guru-guru yang tidak memiliki daya melek politik sehingga implikasinya 

Negara akan menciptakan para generasi penerus bangsa yang bobrok dan perusak.  

Kondisi seperti ini tentunya perlu di cegah oleh semua elemen atau 

stakeholder yang ada karena permasalahan tersebut merupaka tanggung jawab 

bersama yang harus di tanggulangi demi kemajuan bangsa dan Negara dalam 

mecapai era ke-emasan di masa yang akan datang nanti. Sering ada tanggapan dari 

seorang guru ataupun peserta didik yang acuh tak acuh ketika terjadi kontestasi 

politik 5 tahun sekali. Mereka menganggap tidaklah penting memilih pemimpin 

dan wakil kita di pemerintahan untuk 5 tahun kedepan, karena mindset mereka 

sudah dihantui oleh nasib mereka. Para guru menganggap siapapun presiden-nya 

tidak akan merubah sama sekali nasib hidupnya. Ini merupakan paradigm yang 
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salah yang perlu diberantas sampai pada akar-akarnya, jika dibiarkan terus 

menerus dan itu menyebar ke semua masyarakat maka tidak mustahil akan 

merubah konstelasi masyarakat di Negara Indonesia. Bisa saja para jumlah pemilih 

hanya 50% dari total jumlah penduduk di Indonesia tentu hal seperti ini harus 

dicegah dan seluruh elemen bangsa dan Negara wajib merumuskan upaya 

preventif-nya. Proses election sagatlah krusial karena pada dasarnya satu suaramu 

akan mengubah nasib Negara untuk 5 tahun kedepan. Guru harus mampu menjadi 

actor penting dalam memberikan dalam memberikan pendidikan politik kepada 

peserta didik supaya seluruh pemuda di Indonesia tidak jatuh pada jurang 

kebobrokan karena dangkalnya pengetahuan tentang politik. 

 

Gambar 1.1 Survey SMRC  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/17/survei-smrc-

43-masyarakat-takut-berbicara-politik 

Melihat data yang dirilis oleh Saeful Mujani Research and Consulting  

(SMRC) para masyarakat termasuk guru dan para generasi penerus bangsa  

sangatlah ketakutan seperti dikejar hantu ketika hendak berbicara politik. Politik 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/17/survei-smrc-43-masyarakat-takut-berbicara-politik
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/17/survei-smrc-43-masyarakat-takut-berbicara-politik
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bukan sesuatu untuk di takuti tapi politik pada dasarnya telah mendarah daging 

dalam tubuh kita, karena ketika kita sudah lahir ke dunia kita sudah berpolitik. 

Miris melihat kondisi seperti itu guru harus menjadi garda terdepan untuk 

menyelesaikan masalah itu, karena ketika orag baik hanya diam berdiri saja apa 

yang akan terjadi di kemudian hari?. Maka dari itu guru yang telah diberi amanat 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa wajib memiliki kekayaan ilmu 

pengetahuan untuk di ajarkan kepada peserta didik-nya nanti. Sejatinya kebenaran 

harus kita ungkap jangan di pendam dan jangan pernah sesekali takut berbicara 

politik. Politik bukan musuh yang harus ditakuti akan tetapi politik merupakan 

darah yang mengalir dalam tubuh manusia, maka dari itu daya melek politik 

seorang guru yang akan di ajarkanya kepada peserta didik harus tinggi sehingga 

semua masyarakat tidak takut ketika berbicara politik. 

Penelitian mengenai untuk mengetahui pengetahun politik seorang guru dan 

masyarakat luas dilakukan oleh Saeful Mujani Research and Consulting  (SMRC) 

pada 1 Mei – 20 Juni 2019 ini merupakan suatu gebrakan awal supaya para 

pemerintah atau pemangku kebijakan terbuka hatinya untuk memberikan 

pendidikan politik yang ekstra kepada para guru yang sejatinya akan menciptakan 

para generasi penerus bangsa yang cerdas demi kemajuan nusa bangsa dan Negara. 

Guru merupakan aktor di dalam sekolah. Mereka dijadikan sebagai panutan 

oleh semua peserta didik. Apa yang dikatakan guru selalu diteladani oleh peserta 

didik. Guru merupakan agen sosialisasi politik karena melalui guru peserta didik 

dapat menerima informasi politik, salah satunya dengan materi PPKn yang 

disampaikan oleh guru PPKn. Melalui mata pelajaran PPKn, guru melakukan 

sosialisasi politik kepada peserta didik. Kesadaran politik juga dapat dikatakan 

sebagai kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Hal ini menyangkut 

minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat 

ia hidup. 

Peneliti akan melakukan sebuah penelitian di sekolah-sekolah yang ada di 

kota bandung khususnya semua guru mata pelajaran PPKn. Titik fokus penelitian 
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adalah guru mata pelajaran PPKn karena kebanyakan guru-guru PPKn pun tidak 

mengerti akan politik. Sering terjadi asal-asalan ketika mengajar kan suatu materi 

yang berhubungan dengan politik kepada peserta didik karena pepatah mengatakan 

“ketika guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari-larian”. Ungkapan 

tersebut sangatlah tepat jikalau guru salah maka peserta didik akan bodoh secara 

kasarnya.  

Selain melakukan penelitian di sekolah akan dilakukan pula penelitian pada 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn Kota Bandung dan agen-agen 

politik yang terjun di partai politik untuk menjawab permasalahan yang ditulis oleh 

penulis apakah para agen politik memiliki solusi soal itu atau tidak?. Penulis akan 

mengunjungi orang-orang partai politik untuk membantu problem solving yang 

penulis buat. 

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan – pernyataan diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: 

“Aktualisasi Pendidikan Politik Terhadap Daya Nalar (Political 

Literacy) Politik Guru PPKn”. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari beberapa hal yang telah diuraikan secara rinci di atas dan untuk 

memudahkan proses penelitian sehingga kedepan-nya tidak terjadi tumpang tindih, 

maka dapat di identifikasi permasalahan penelitian yaitu: 

1. Masih subjektifitas-nya pandangan seorang guru PPKn terhadap fenomena 

politik yang terjadi di era dewasa sekarang. 

2. Masih rendahnya wawasan seorang guru PPKn dalam memahami situasi dan 

kondisi politik yang terjadi baru-baru ini, sehingga akan berbahaya jikalau 

mengajarkanya kepada peserta didik. 

3. Kurang berjalan-nya program-program pendidikan politik yang di luncurkan 

oleh partai politik kepada tenaga pendidik untuk memperluas pengetahuan 

Political Literacy tenaga pendidik.  
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4. Upaya pendidikan politik yang dilakukan pemerintah pusat kepada seluruh 

stakeholder Dinas Pendidikan setiap daerah untuk tidak acuh tak acuh 

memandang fenomena politik yang terjadi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara merubah mindset serta paradigma berpikir seorang guru 

PPKn terhadap fenomena politik supaya mereka objektif memandang 

dinamika sebuah politik? 

2. Bagaimana cara membuat seorang guru PPKn paham secara utuh dan 

memiliki pengetahuan yang luas terhadap politik, serta apa dampak-nya  

kepada peserta didik jikalau seorang guru PPKn tidak paham terhadap 

pendidikan politik? 

3. Bagaimana partai politik mencanangkan sebuah program pendidikan politik 

yang berkualitas kepada tenaga pendidik atau guru khususnya guru PPKn itu 

sendiri? 

4. Bagaimana upaya pemerintah pusat dalam memberikan pendidikan politik 

kepada institusi dinas pendidikan setiap daerah untuk peka dan pro-aktif  

melihat fenomena politik yang terjadi?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka 

tujuan yang hendak dicapai, yakni : 

1. Menumbuhkembangkan daya nalar politik serta paradigma berpikir seorang 

guru PPKn terhadap dinamika politik, serta memiliki pandangan yang objektif 

terhadap politik itu sendiri. 

2. Memperkaya pengetahuan dan wawasan seorang guru PPKn dalam 

memandang fenomena politik di era dewasa sekarang supaya guru PPKn 
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paham secara utuh serta dapat mentransformasikan pengetahuan-nya dengan 

benar kepada peserta didik 

3. Dapat menekan dan mendorong secara penuh partai politik untuk terus 

memberikan pendidikan politik secara masif kepada tenaga pendidik atau guru 

supaya guru-guru tidak salah arah ketika  memandang sebuah politik. 

4. Bentuk upaya preventif dari pemerintah pusat agar dinas pendidikan setiap 

daerah di Indonesia tidak hanya diam, tetapi responsif melihat suatu peristiwa 

politik yang terjadi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang di harapkan oleh peneliti dari penelitian ini, sebagai 

berikut : 

1. Secara Teoritis 

Manfaat yang di harapkan oleh penulis dilihat dari sudut pandang secara 

teoritis, di harapkan dapat memberikan suatu kontribusi secara keilmuan mengenai 

Political Literacy dan Political Awareness serta peningkatan daya nalar politik 

kepada Guru PPKn. 

2. Secara Kebijakan 

Manfaat yang diharapkan penelitian ditinjau dari segi kebijakan sendiri adalah 

dengan mengawal pembuatan proses pendidikan dan sosialisasi politik sendiri yang 

dilakukan oleh pemerintah dan tugas tersebut di limpahkan kepada partai politik 

selaku pihak penanggung jawab dalam hal pendidikan politik, selain itu 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn pun memiliki peranan yang 

dominan dalam mensosialisasikan pendidikan politik kepada guru-guru PPKn tiap 

sekolah dalam rangka meningkatkan daya nalar politik secara holistik. 

3. Secara Praktis 

Adapun beberapa manfaat dari segi praktis yang diharapkan dari penelitian ini 

sebagai berikut : 
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a. Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKn (MGMP) dan Guru-guru PPKn 

Setelah diadakannya penelitian ini, digarapkan dapat meberikan kontribusi 

secara penuh serta masukan kepada MGMP PPKn Kota Bandung serta guru-

guru PPKn di Kota Bandung yang menjadi subjek dan objek dalam penelitian 

ini, tak hanya MGMP PPKn kota Bandung saja melainkan MGMP se-

Indonesia dan seluruh sekolah SMA/SMK/sederajat lain-nya memiliki 

pengetahuan politik yang mumpuni yang selanjutnya akan di transformasikan 

kepada peserta didik.  

b. Politisi 

Diharapkan kepada seluruh politisi yang sedang berkecimpung di dunia 

politik tidak lupa akan tugas-nya kepada generasi penerus bangsa serta guru-

guru selalu memberikan pendidikan politik yang sebagaimana mestinya sesuai 

dengan regulasi yang berlaku, karena mereka merupakan pemangku kebijakan 

maka buat suatu kebijakan yang bermanfaat seperti program pendidikan politik 

kepada guru-guru PPKn yang merupakan sumber informasi pertama dan paling 

utama kepada peserta didik dalam memahami konstelasi politik di Negara 

Indonesia. 

c. Peneliti 

Diadakannya penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman berpikir dan 

memecahkan masalah serta mempersiapkan strategi yang tepat dalam 

mewujudkan konstruksi berpikir yang benar kepada masyarakat kedepan-nya 

untuk memahami fenomena politik yang terjadi. 

4. Secara Isu dan Aksi Sosial 

Memberikan informasi kepada guru-guru PPKn khususnya Kota Bandung 

mengenai political literacy dan political awareness agar dapat dijadikan suatu 

bahan rujukan ketika menyampaikan-nya kepada peserta didik. Hal ini dapat 

menjadi wahana pengetahuan terbaik mengebai peningkatan daya nalar politik guru 
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PPKn yang implikasinya membuat peneliti tertarik untuk melakukan sebuah 

penelitian. 

F. Definisi Operasional 

Karena keterbatasan peneliti, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas 

dibatasi, sesuai definisi dibawah ini : 

1. Aktual adalah suatu kejadian yang benar-benar terjadi dan sedang hangat-

hangatnya menjadi pembicaraan orang banyak. Aktual sangatlah berbeda 

dengan faktual  walaupun sekilas sama. Actual sangat terikat oleh waktu 

karena actual berhubungan dengan btentang segala sesuatu yang baru saja 

terjadi atau masih hangat-hangat-nya terjadi pada saat itu ( id.wictionary.org) 

2. Aktulisasi ialah perihal mengaktualkan atau pengaktualan. Aktualisasi secara 

umum dapat di artikan sebagai proses dalam merealisasikan segala sesuatu 

yang masih hangat atau baru saja terjadi, karena dasar dari aktualisasi yakni 

aktual, maka dari itu kata aktualisasi dapat di artikan sebagai realisasi sesuatu 

yang masih hangat terjadi. (KBBI) 

3. Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuaan umum 

seseorang termasuk di dalam peningkatan penguasaan teori dan keterampilan, 

memutuskan dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang menyangkut 

kegiatan di dalam mencapai tujuannya, baik itu persoalan dalam dunia 

pendidikan ataupun kehidupan sehari-hari (Heidjrachman dan Husnah, 1997) 

4. Politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang 

menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan 

keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Dengan 

demikian aturan-aturan dan keputusan yang tadi ditetapkan serta dilaksanakan 

oleh pemerintah ditengah keadaan sosial yang dipengaruhi oleh 

kemajemukan/ kebhinekaan (Kartini Kartono, 1996). 

5. Pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan  warga 

negara suatu negara untuk memahami mencintai dan memiliki rasa keterikatan 

diri (sense of belonging) yang tinggi terhadap bangsa dan Negara dan seluruh 
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perangkat sistem maupun kelembagaan yang ada. Memahami dan memiliki 

rasa keterikatan diri yang tinggi terhadap bangsa dan negara seluruh perangkat 

sistem maupun kelembagaan yang ada, ialah merupakan ciri sudah mulai 

tertanammnya kesadaran politik (Djahiri, 1995). 

6. penalaran adalah suatu aktifitas berpikir dalam pengambilan suatu simpulan 

yang berupa pegetahuan. Penalaran adalah proses dari budi manusia yang 

berusaha tiba pada suatu keterangan baru dari sesuatu atau beberapa 

keterangan lain yang telah diketahui dan keterangan yang baru itu mestilah 

merupakan urutan kelanjutan dari sesuatu atau beberapa keterangan yang 

semula itu-itu, Penalaran menjadi salah satu kejadian dari proses berfikir yang 

merupakan serangkaian proses mental yang banyak macamnya seperti 

mengingat-ingat kembali sesuatu hal, berkhayal, menghafal, menghitung 

dalam kepala, menghubungkan beberapa pengertian, menciptakan sesuatu 

konsep atau mengira-ngira pelbagai kemungkinan (Suriasumantri, 2001). 

 

G. Sistematika Skripsi 

Sistematka penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 bab, yakni : 

BAB I PENDAHUULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

B. Identifikasi Permasalahan 

C. Rumusan Permasalahan 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian  

F. Definisi Operasional 

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

A. Tinjauan Umum tentang Pendidikan Politik 

B. Konsep Literasi Politik 

C. Tinjauan Umum tentang Politik 

D. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 
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BAB III METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

B. Desain Penelitian 

C. Subjek dan Objek Penelitain 

D. Teknik Analisis Data 

E. Prosedur Penelitian 

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 


