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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan  baru menunjukan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai

bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi dipahami sebagai sikap

hidup atau pandangan hidup demokratis, (Winarno, 2013:108). Sikap yang

demokratis sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia,

karena dengan dimilikinya sikap demokratis segala kepentingan yang berbeda,

keinginan dan pendapat yang berbeda akan dapat dipersatukan.

Pengembangan sikap demokratis tersebut melibatkan peran serta pendidikan

sebagai cara untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan dan watak warga

negaranya. Peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah mengembangkan

potensi yang dimiliki siswa agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan

sebagai manusia, baik secara individual maupun sebagai anggota masyarakat.

Sesuai dengan fungsi Pendidikan nasional dalam Undang-Undang No 20 tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang menyatakan bahwa :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.
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Pendidikan berfungsi mengembangkan sikap demokratis siswa sebagaimana yang

tertulis dalam Undang-Undang tersebut. Sikap demokratis merupakan faktor yang

sangat penting karena sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat untuk

bergaul dan bersosialisai. Bisa dikatakan melalui proses pendidikan itu dapat

menciptakan kader-kader bangsa yang nantinya akan terjun ke lingkungan

masyarkat dan membangun negeri ini kearah yang lebih baik. Dalam pembinaan

siswa di sekolah, banyak wadah atau program yang dijalankan demi menunjang

proses pendidikan untuk dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan dan

pengetahuan siswa.

Dalam lingkungan pendidikan di luar jam pembelajaran difasilitasinya wadah

untuk kegiatan-kegiatan positif yang dapat menumbuhkan sikap demokratis siswa

melalui kegiatan organisasi. Yakni kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah

(OSIS). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun

2008 tentang Pembinaan Kesiswaan Pasal 4 ayat (3), satu-satunya organisasi

siswa adalah Organisasi Siswa Intra sekolah. Kegiatan yang diadakan dalam

program organisasi di sekolah didasari atas tujuan dari pada kurikulum sekolah.

Selain kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), banyak kegiatan-kegiatan

positif disamping kegiatan OSIS yang dapat menunjang pengembangan potensi,

minat dan bakat siswa untuk memenuhi tujuan pembinaan kesiswaan seperti

kegiatan ekstrakulikuler. Dimana jenis kegiatan ekstrakulikuler secara umum

diantaranya (1) Krida, yang meliputi Kepramukaan, Latihan Dasar Kepemimpinan

Siswa (LDKS), Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRAKA). (2) Karya Ilmiah, meliputi Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR),
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kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, serta penelitian. (3)

Latihan/lomba keberbakatan/prestasi, meliputi pengembangan bakat olah raga,

seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, dan keagamaan. (4) Seminar,

lokakarya, dan pameran/bazar, dengan substansi antara lain karir, pendidikan,

kesehatan, perlindungan HAM, keagamaan, dan seni budaya.

Berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan sekolah tersebut akan dapat

membantu pembentukan sikap demokratis, dimana dalam penelitian ini yang

menjadi pusat perhatian peneliti adalah melalui kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan dalam lingkup organisasi di sekolah, yaitu Organisasi Siswa Intra

Sekolah (OSIS). Karena OSIS sebagai organisasi di lingkungan sekolah menjadi

tempat pembelajaran siswa dalam mengembangkan demokrasi karena di dalam

OSIS siswa dituntut untuk dapat melaksanakan nilai-nilai atau budaya demokrasi.

Demokrasi dalam OSIS dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan kesiswaan

yang dilaksanakan secara demokratis.

OSIS dibentuk dengan tujuan pokok : Menghimpun ide, pemikiran, bakat,

kreativitas, serta minat para siswa ke dalam salah satu wadah yang bebas dari

berbagai macam pengaruh negatif dari luar sekolah. Sebagai tempat dan sarana

untuk berkomunikasi, menyampaikan pemikiran, gagasan dalam usaha untuk

mematangkan kemampuan berfikir, wawasan, dan pengambilan keputusan akan

dapat mempengaruhi perkembangan sikap demokratis siswa yang berpartisipasi

dalam kegiatan OSIS tersebut.



4

OSIS sebagai tempat pembelajaran siswa dalam pelaksanaan kegiatannya

dilaksanakan secara demokratis sehingga siswa dapat memahami makna

demokrasi melalui organisasi (OSIS). Sebagai contoh kegiatan yang dilaksanakan

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang cukup membantu pembentukan sikap

demokratis misalnya seperti kegiatan perekrutan dan pemilihan kepengurusan

baru setelah masa kepengurusan sebelumnya berakhir. Perekrutan ini terdiri dari

beberapa tahapan pertama dengan pemilihan pengurus harian Majelis

Permusyawaratan Kelas (MPK), pemilihan dapat dilakukan dengan metode

pemungutan suara dan/atau musyawarah mufakat sesuai dengan mekanisme yang

telah ditetapkan sesuai sidang pleno sebelumnya. Kedua pemilihan/pembentukan

pengurus OSIS, dimana penyelenggara Pemilihan atau pembentukan pengurus

OSIS ini dibentuk oleh Kepala Sekolah, dengan unsur-unsur panitia pemilihan

OSIS terdiri dari: pembina OSIS, pengurus OSIS lama, perwakilan Kelas, dan

siswa. Segala bentuk proses kegiatan tersebut memberikan pengalaman terhadap

siswa untuk menumbuhkan sikap demokratis dalam dirinya.

Melalui kegiatan OSIS tentunya akan berpengaruh terhadap internalisasi sikap

demokratis dilihat dari kegiatan-kegiatan organisasi seperti kegiatan rapat dengan

bentuk musyawarah mufakat, melaksanakan gotong royong dan kerja bakti,

mengadakan kegiatan lomba, melaksanakan kegiatan kelompok belajar, diskusi,

debat, pidato dan partisipasi dalam kegiatan lainya. Sehingga membantu

pembentukan sikap siswa yang bercirikan nilai demokratis yaitu menghargai satu

sama lain, mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam penentuan keputusan,

berani mengemukakan pendapat, jujur, serta bertanggung jawab.
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Berdasarkan observasi pra-survei di SMA Negeri 1 Seputih Mataram, pada saat

ini siswa kurang menunjukkan sikap demokratis dalam pergaulan sehari-hari,

seperti sikap kurang menghormati, kurang bertanggung jawab, kurang kritis, dan

masih tertutup. sekolah mengakui bahwa masih ada siswa yang sering membolos,

datang terlambat, berperilaku kurang sopan, malas belajar, serta dalam proses

pembelajaran kurang berani mengemukakan pendapat. Hal ini menunjukkan

bahwa kesadaran siswa untuk menerapkan sikap demokratis pada kehidupan

sehari-hari masih rendah. Seluruh siswa SMA N 1 Seputih Mataram adalah

anggota OSIS, namun kenyataannya dalam pelaksanaan kegiatan yang dirancang

oleh kepengurusan OSIS hanya anggota kepengurusan yang berperan aktif. Dalam

berpartisipasi pada kegiatan yang dilaksanakan masih adanya siswa yang bersikap

acuh. Hal ini menunjukkan kurang maksimalnya partisipasi siswa dalam kegiatan

yang dilaksanakan oleh Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Berikut ini

merupakan data kepengurusan OSIS SMA Negeri 1 Seputih Mataram Kabupaten

Lampung Tengah tahun pelajaran 2014/2015.

Tabel 1.1 Hasil pra-survey data kepengurusan OSIS SMA N 1 Seputih
Mataram Kabupaten Lampung Tengah tahun 2014/2015 melalui
observasi.

Ketua Agung Prayogi

Wakil Ketua  I M. Dliya’ul Haq

Wakil Ketua  II Sigit Prasetio

Sekretaris Olivia Ariyani

Wakil Sekretaris  I Rukmo Hidayat

Wakil Sekretaris II Panggih Fadhillaparamadina

Bendahara Ivon Dinda Q

Wakil Bendahara Dinda Ravica Shandi
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Seksi Ketaqwaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa

a. Agama Islam
Ketua     : Rachim Aziz Fatulloh
Anggota :
1). M. Gilang Ramadhan
2). Andi Kismanto
3). Vina Sabella

b. Agama Hindu
Ketua     : I Wayan Aditya W.
Anggota :
1). Putu Andika
2). I Made Fijae Bagaskara
3). Ni Kadek Ariyani

c. Agama Katolik
Ketua     : Angelina Jeanita
Anggota :
1). Christina Adveningtyas
2).  Maria Feni

d. Agama Kristen
Ketua     : Wahyu Sara Maria
Anggota :
1).  Kelvin Paul Pasaribu
2).  Diva Juliana Sabatini

Seksi Kehidupan Berbangsa
dan Bernegara

Ketua     : Resi Agustina
Anggota :
1).  Diah Pitaloka
2).  Rian Andi Mismoyo
3).  Wisnu Erri Febrianto

Seksi Pendidikan dan
Pendahuluan Bela Negara

Ketua      : Agung Ayu Prana D.
Anggota :
1).  Silvia Helvina Pertiwi
2).  Ni Wayan Erna Dwi
3).  Ni Kadek Marniasih

Seksi Kepribadian dan Budi
Pekerti Luhur

Ketua : Kholikul Misbah
Anggota :
1).  Angga Tri Saputra
2).  Kiki Supatmi
3).  Rahmi Mulyani

Seksi Berorganisasi,
Pendidikan Politik dan
Kepemimpinan

Ketua     : Arizal Akbar Hakim
Anggota :
1).  Adelia Fransiska Sinaga
2).  Komang Pirayunita
3).  Komang Sulastra
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Seksi Keterampilan dan
Kewirausahaan

Ketua     : Tya Fauziah
Anggota :
1).   Aan Andriyanto
2).   Rosi Mia Maharani S.
3).  Ni Gusti Ayu Kadek Ardani

Seksi Kesegaran Jasmani dan
Daya Kreasi

Ketua : I Komang Sucandra
Anggota :
1).  Yusuf Aulia
2).  Nazula Harfiati
3).  Veni Yuliani
4). I Ketut Yulio Saputra

Seksi Persepsi, Apresiasi dan
Kreasi Seni

Ketua : Dian Dwi Novita
Anggota :
1). Selvi Novri Yanti
2). Nengah Desi Kurnia Sari
3). Riski Susilowati
4). Delta Harum Pangastika

Seksi Pengembangan Karya
Ilmiah, Sains dan Teknologi

Ketua     : M. Aldi Saputra
Anggota :
1).  M. Dian Ari Pratama
2).  Alfares Yogi Erlambang
3).  Anisa Al Khoiriyah
4). Abdilah Al Kholifah

Sumber : Pembina OSIS SMA N 1 Seputih Mataram Kabupaten
Lampung Tengah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah pengurus Organisasi Siswa Intra

Sekolah (OSIS) SMA N 1 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tahun

pelajaran 2014/2015 secara keseluruhan adalah  57 siswa yaitu terdiri dari ketua,

wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekertaris, wakil sekertaris 1, wakil sekertaris 2,

bendahara, wakil bendahara, dan seksi-seksi yaitu : seksi ketaqwaan terhadap

tuhan Yang Maha Esa, seksi kehidupan berbangsa dan bernegara, seksi

pendidikan dan pendahuluan bela negara, seksi kepribadian dan budi pekerti

luhur, seksi berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan, seksi

keterampilan dan kewirausahaan, seksi kesegaran jasmani dan daya kreasi, seksi

persepsi, apersepsi dan kreasi seni, serta seksi pengembangan karya ilmiah, sains,

dan teknologi.
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Partisipasi aktif siswa pada kegiatan OSIS diharapkan dapat membina siswa

kearah yang positif. Karena tentunya Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) ini

dalam proses pelaksanaannya menggunakan prosedur yang sistematis dan

prinsip-prinsip yang demokratis, siswa dapat menyalurkan aspirasi, gagasan serta

dapat aktif dan berani mengemukakan pendapatnya. Sehingga akan menjadi

sarana dalam mengembangkan siswa secara demokratis dengan pengalaman

belajar yang dapat digunakan untuk menumbuhkan landasan demokrasi dalam

diri siswa. Dilihat dari kaitan pentingnya partisipasi kegiatan OSIS terhadap sikap

demokratis siswa, sehingga peneliti berminat meneliti lebih dalam tentang

pengaruh partisipasi pada kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)

terhadap sikap demokratis siswa di SMA Negeri 1 Seputih Mataram Kabupaten

Lampung Tengah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka identifikasi masalah

dalam penelitian ini adalah :

1. Belum maksimalnya partisipasi siswa pada kegiatan organisasi siswa intra

sekolah (OSIS).

2. Masih adanya siswa yang menunjukkan sikap kurang demokratis dengan

melanggar peraturan-peraturan sekolah.

3. Kurangnya kesadaran siswa untuk menerapkan prinsip-prinsip sikap

demokratis dalam kehidupan sehari-hari.
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1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalah dalam

penelitian ini dibatasi pada partisipasi pada kegiatan Organisasi Siswa Intra

Sekolah (OSIS) dan sikap demokratis siswa.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan

masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah

Pengaruh Partisipasi pada Kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)

terhadap Sikap Demokratis siswa di SMA Negeri 1 Seputih Mataram

Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2014/2015?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis

pengaruh partisispasi pada kegiatan organisasi siswa intra sekolah (OSIS)

terhadap sikap demokratis siswa di SMA N 1 Seputih Mataram Kabupaten

Lampung Tengah tahun 2014/2015.

1.6 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan sumbangan

terhadap parkembangan konsep, teori, prinsip, dan prosedur ilmu

pengetahuan khususnya pemahaman akan karakter atau sikap demokratis
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siswa sesuai dengan kajian nilai dan moral Pancasila. Penelitian ini juga

diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penelitian ataupun kajian lebih

lanjut.

2. Kegunaan Praktis

A. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis

tentang sikap demokratis siswa melalui partisipasi dalam kegiatan

organisasi sekolah atau OSIS.

B. Bagi Guru

Diharapkan mendapat masukan mengenai pengoptimalan dalam

membantu siswa memiliki sikap demokratis yang berguna untuk

kehidupan siswa dalam lingkungan sosial masyarakat Indonesia

dengan budaya yang berbeda-beda dan dengan ini dapat berguna untuk

proses pendidikan kedepannya.

C. Bagi Sekolah

Sekolah dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan organisasi yang

menjadi wadah untuk siswa mengembangkan bakat dan minatnya serta

membantu pembentukan kepribadiian siswa yang baik dan demokratis

melalui kegiatan-kegiatan positif yang dilaksanakan.
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1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu penelitian ini termasuk dalam lingkup ilmu

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan kajian nilai

Pancasila dan moral.

2. Ruang Lingkup Subyek Penelitian

Subyek atau responden pada penelitian ini adalah seluruh anggota

kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yaitu seluruh siswa di

SMA N 1 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran

2014/2015.

3. Ruang Lingkup Obyek Penelitian

Obyek pada penelitian ini adalah partisipasi pada kegiatan (OSIS) terhadap

sikap demokratis siswa di SMA Negeri 1 Seputih Mataram.

4. Ruang Lingkup Tempat/Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian adalah di SMA Negeri 1 Seputih Mataram

Kabupaten Lampung Tengah.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian

pendahuluan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung pada tanggal 17 desember 2014 sampai dengan 11

Maret 2015, pada tahun pelajaran 2014/2015.


