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LEMBAR KERJA SISWA 3 

PENGEMBANGAN METODE SIMULASI PEMBELAJARAN BERBASIS MINAT 

DAN BAKAT UNTUK MENINGKATKAN ETOS KERJA SISWA 

“Belajar Berpolitik” 

 

PEMILIHAN KETUA KELAS 
oleh Tania Pertiwi 

 

Di kelas delapan akan diadakan pemilihan 
ketua kelas. Pemilihan dipimpin oleh ibu 

Guru. Calon ketua kelas ada tiga orang, 
yaitu  Anddry, Mira dan Anton. Ketiga 
orang calon tersebut didapatkan dari hasil 

seleksi siswa yang berani mencalonkan diri 
untuk jadi ketua kelas. “Bagaimana anak-

anak setujukah dengan calon ini?” Tanya 
Ibu guru. Anak-anak menyetujui calon 
tesebut. Sebelum pemilihan dimulai, ibu 

guru memberikan penjelasan, “seorang 
ketua kelas harus dapat menjadi contoh bagi 

teman-temannya.Ia harus dapat menjaga 
ketertiban sekolah  Ia harus membantu guru dan teman-temannya. Sebaliknya, semua siswa 
harus mau diatur oleh ketua kelas. Pemilihan ketua kelas cukup dengan mengacungkan 

tangan dan menyebutkan pilihannya. Siapa yan g mendapat suara paling tebanyak, ia yang 
menjadi ketua kelas. Jelas semuanya? Tanya ibu guru. “jelas” jawab anak-anak serempak. 

Pemilihan ketua kelas dimulai.”Rani beri tanda pada papan nama yang di papan tulis!” kata 
ibu guru. Ibu guru menunjukan satu persatu secara berurutan.  “Mira siapa yang akan kamu 
pilih?” tanya ibu guru. “Anddry”kata Ira, Anddry kata Nirmala, “Mira kata Midah”, Anton 

kata Iwan. Siswa siswi memilih calon masing-masing. Setelah semua memilih, ibu guru 
menghitungnya. Ternyata Anddry  yang mendapat suara paling banyak. Berdasarkan hasil 

perhitungan tersebut, Maka Anddry  diangkat menjadi ketua kelas. 
 
Pertanyaan: 

1. Makna apakah yang kalian dapat ambil dari cerita di atas?  
2. Apakah kamu seorang ketua kelas, jika kamu adalah ketua kelas dan kamu terpilih 

bukan karena keinginan sendiri , mungkin karena desakan teman-temanmu, apakah 
kamu akan tetap memimpin dengan baik  dan memberikan contoh untuk datang tepat 
waktu kepada teman dikelasmu? berikan alasannya 

3. Sebagai ketua kelas rencana apakah yang akan kamu lakukan untuk menjadikan 
kelasmu menjadi unggul? Apakah kamu  membuat program tabungan untuk 

membiasakan teman-temanmu menabung? 
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4. Sebagaimana dijelaskan dalam wacana diatas bahwa ketua kelas harus menjadi 
teladan bagi teman-temannya. Apakah kriteria seperti itu pula calon pemimpin negara 

yang kamu harapkan? adakah keinginan untuk menjadi pemimpin negara? 
5. jika kamu menginginkan menjadi ketua kelas tetapi kesempatan itu tidak dimiliki, apa 

yang kamu akan lakukan? apakah kamu akan benci terhadap ketua kelas yang 
sekarang terpilih? berikan alasannya! 


