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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Peserta didik adalah orang yang memiliki potensi dasar sebagai insan 

yang terdidik dan  perlu dikembangkan melalui pendidikan, baik secara fisik 

maupun psikis, baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah maupun di 

lingkungan masyarakat dimana anak tersebut tinggal. Sedangkan di dalam pasal 1 

ayat (4) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

yang dimaksud peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 

Peserta didik merupakan elemen penting dalam pendidikan karena siswa 

menentukan keberlangsungan proses belajar mengajar tidak terkecuali di dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Siswa memiliki peran penting karena 

merupakan calon penerus bangsa. Oleh karena itu siswa di tuntut untuk mampu 

mengembangkan potensi dalam dirinya melalui organisasi. 

Secara singkat Rifai (2003, hlm.188) mendefinisikan “organisasi 

merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri dari setidaknya dua orang, 

berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran”. Rifai 

menggambarkan organisasi sebagai suatu unit yang terkoordinasi, mengandung 

arti bahwa organisasi harus memiliki sistem yang berfungsi sebagai aturan untuk 

berjalannya organisasi. 

Pendapat Rifai serupa dengan pendapat Bernard (Sutarto, 1992, hlm. 21) 

yang menyatakan bahwa organisasi merupakan suatu sistem  aktivitas kerja sama 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Terakhir adalah adanya suatu sasaran 

tertentu atau serangkaian sasaran. 

Setiap organisasi pasti memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, 

yakni tujuan yang sama diantara anggotanya dan merupakan hasil kesepakatan 

bersama daripada anggota organisasi yang bersangkutan. 
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Organisasi siswa intra sekolah (OSIS) merupakan salah satu wahana 

untuk mengembangkan potensi siswa dalam hal kepemimpinan maupun 

manajemen organisasi. Di sadari atau tidak, OSIS sejatinya mampu menjadi 

sarana untuk membangun kesadaran politik siswa. 

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan pasal 4 ayat (1),(2),dan (3): 

(1) Organisasi kesiswaan di sekolah berbentuk organisasi siswa intra 

sekolah 

(2) Organisasi kesiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

organisasi resmi disekolah dan tidak ada hubungan organisatoris 

dengan organisasi kesiswaan di sekolah lain 

(3) Organisasi siswa intra sekolah pada SMP, SMPLB, SMA, SMALB 

dan SMK adalah OSIS 

Organisasi siswa intra sekolah merupakan satu-satunya organisasi siswa 

yang diakui secara sah keberadaannya disekolah. Oleh karena itu setiap sekolah 

wajib membentuk organisasi siswa intra sekolah (OSIS), yang tidak mempunyai 

hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian 

atau alat dari organisasi lain yang ada di luar sekolah, serta OSIS merupakan 

tempat siswa bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. 

Dasar berdirinya OSIS di sekolah sebagai sarana untuk mengembangkan 

potensi siswa sebagai mana terdapat dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 

pasal 3 yakni: 

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. 

Keberadaan organisasi siswa intra sekolah (OSIS) adalah salah satu nilai 

strategis untuk memupuk jiwa kepemimpinan, keberanian mengungkapkan 

pendapat serta keberanian dalam mengambil keputusan. Salah satu contohnya 

adalah melalui kegiatan rapat. 
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Selain itu, OSIS juga dapat berperan sebagai penggerak dalam kehidupan 

berorganisasi siswa, mengandung arti OSIS akan tampil sebagai penggerak 

apabila para pembina, dan pengurus mampu menciptakan OSIS yang selalu dapat 

menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan yang diharapkan. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haerani (2012, hlm. 

206) menjelaskan bahwa pengaruh organisasi siswa intra sekolah yang meliputi 

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian 

terhadap pembentukan karakteristik kepemimpinan di SMA Negeri 1 Lembang 

sebesar 85,8%. Hal ini menunjukan bahwa OSIS sangat berpengaruh dan berperan 

aktif dalam proses pembentukan karakteristik kepemimpinan. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh kurniawan (2009, hlm. 128) 

tentang peranan organisasi siswa intra sekolah (OSIS) dalam mengembangkan 

sikap kepemimpinan siswa diperoleh hasil bahwa sikap kepemimpinan siswa 

dapat dibangun melalui Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Latihan 

Keterampilan Siswa (LKK), dan Pelarihan Peningkatan Kualitas Siswa (PPKS). 

Namun dalam setiap pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai rencana yang 

sudah ditetapkan. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Frydyana tahun 2014 dengan 

judul Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Organisasi Kesiswaan, dari 

penelitian ini diperoleh hasil bahwa: 

Penerapan nilai demokrasi dalam organisasi kesiswaan di SMA Negeri 1 

Lembang dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilhat dari adanya kerjasama, 

menghargai perbedaan dan pendapat orang lain, menaati peraturan 

sekolah, terjadinya musyawarah mufakat, dan memiliki hak memilih dan 

dipilih. Nilai-nilai tersebut telah dilakukan sejak dahulu dan menjadi 

kebiasaan siswa dalam bersikap dan berprilaku dilingkungannya 

(Frydyana, 2014, hlm. 118). 

 

Berdasarkan hasil tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam mengenai peran OSIS dalam membangun kesadaran politik. Adapun 

kesadaran politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesadaran siswa 

dalam menggunakan hak pilihnya pada saat kegiatan pemilihan ketua OSIS. 

Selain itu yang menjadi perbedaan antara penelitian yang akan penulis 

lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus 
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permasalahan yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada 

pengaruh organisasi siswa intra sekolah terhadap kepemimpinan, peran Organisasi 

Siswa Intra Sekolah (OSIS) dalam mengembangkan sikap kepemimpinan siswa, 

dan implementasi demokrasi, maka dalam penelitian ini penulis lebih 

memfokuskan permasalahan pada peran organisasi siswa intra sekolah dalam 

membangun kesadaran politik para siswa khususnya kesadaran politik dalam 

menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan ketua OSIS. 

Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian yang berbeda. Jika pada 

penelitian sebelumnya yang menjadi lokasi penelitian adalah SMA Negeri 1 

Lembang dan SMA Sumatra 40 Bandung, maka dalam penelitian ini yang 

menjadi lokasi penelitian adalah SMA Negeri 5 dan SMA Pasundan 3 Kota 

Cimahi. 

 Kemudian dalam upaya untuk menciptakan warga negara yang baik atau 

good citizenship dan demokratis sesuai dengan salah satu tujuan pendidikan 

nasional dan pendidikan kewarganegaraan, maka OSIS sudah selayaknya mampu 

menjadi suatu sarana atau alat untuk membangun kesadaran politik siswa. 

Kesadaran politik dapat dibangun melalui sosialisasi politik, seperti 

halnya yang diungkapkan oleh Michael Rush dan Philip Althoff (2011, hlm 22) 

bahwa yang dimaksud sosialisasi politik adalah “proses, oleh pengaruh mana 

seorang idividu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat 

persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-

gejala politik”. 

Inti dari kesadaran politik adalah partisipasi masyarakat dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara misalnya dalam pemilihan umum yang salah satu 

indikatornya adalah kemelekan poltik dalam masyarakat. 

Hal tersebut di atas adalah bentuk partisipasi dalam sistem pemerintahan 

atau dalam kehidupan bernegara. Jika mengacu pada sistem pemerintahan atau 

negara, organisasi kesiswaan dapat dijadikan sebagai miniature state atau student 

government yang didalamnya juga terdapat badan/organisasi yang menyerupai 

lembaga eksekutif di pemerintahan seperti OSIS dan badan legislative (MPK) 

yang berfungsi untuk membuat kebijakan bersama OSIS dan mengawasi setiap 
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kebijakan tersebut. Anggotanya adalah perwakilan masing-masing kelas biasanya 

berjumlah dua orang yakni ketua kelas dan sekertaris. Adapun yang menjadi 

rakyatnya adalah seluruh siswa yang terdaftar masih aktif sebagai siswa di sekolah 

tersebut. 

Indikator dari munculnya kesadaran politik siswa dalam lingkup 

Organisasi kesiswaan salah satunya adalah munculnya partisipasi siswa dan secara 

sadar menggunakan hak pilihnya dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS, serta 

tumbuhnya sikap tanggungjawab, baik tanggungjawab akan pilihannya dalam 

pemilihan tersebut maupun tanggungjawab terhadap kewajibannya sebagai 

seorang peserta didik. 

Akan tetapi peran-peran OSIS yang telah di jabarkan diatas saat ini tidak 

terlihat, peran OSIS yang sejatinya dapat berfungsi sebagai pembentukan karakter 

dan membangun kesadaran poliik siswa tidak berjalan dengan sebagaimana 

mestinya, terlihat dari hasil pra-penelitian yang dilakukan penulis yakni masih 

banyaknya siswa yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilihan ketua 

OSIS. Dan apabila ini terus di biarkan akan mengancam keberlangsungan dan 

keberadaan OSIS di sekolah. 

Selain itu permasalahan yang belakangan ini sering muncul dalam 

organisasi kesiswaan adalah kurangnya kepedulian dan rasa tanggung jawab siswa 

terhadap organisasi. Hal ini terlihat saat dilangsungkannya pemilihan ketua OSIS, 

banyak siswa yang enggan menggunakan hak pilihnya atau memilih tapi tidak 

bertanggungjawab atas pilihannya tersebut. 

Berdasarkan data – data dan fakta – fakta yang telah penulis uraikan 

diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana organisasi intra 

sekolah berperan sebagai media untuk membangun kesadaran politik siswa. Oleh 

karena itu penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul: “Peran 

Organisasi Siswa Intra Sekolah Dalam Membangun Kesadaran Politik Siswa 

( Studi Deskriptif Analitis Di SMAN 5 dan SMA Pasundan 3 Kota Cimahi )”. 
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B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, masalah yang akan 

dibahas dalam skripsi ini adalah tentang peran organisasi siswa intra sekolah 

dalam membangun kesadaran politik siswa, partisipasi politik siswa, dan 

pendidikan politik siswa yang diperoleh melalui OSIS di SMAN 5 dan SMA 

Pasundan 3 Kota Cimahi. sebagai mana terdapat dalam Undang-undang nomor 20 

tahun 2003 pasal 3 yakni : 

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. 

Selain itu penulis juga mengambil teori mengenai makna partisipasi 

politik yakni “keterlibatan individu sampai bermacam-macam tingkatan di dalam 

sistem politik”.(Michael Rush dan Phillip Althoff, 2011 hlm.23). Sedangkan 

partisipasi poltik harus ditunjang dengan kesadaran poltik yang  di bangun melalui 

sosialisasi politik. Oleh karena itu OSIS harus mampu menjadi wadah organsasi 

siswa yang berperan dalam membangun kesadaran politik siswa khususnya dalam 

lingkup organisasi kesiswaan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

penulis merumuskan fokus dari penelitian ini ialah: “Bagaimana peran organisasi 

siswa intra sekolah (OSIS) dalam membangun kesadaran politik siswa?” 

Mengingat cukup luasnya kajian permasalahan dalam penelitian ini maka penulis 

membatasinya kedalam beberapa rumusan, antara lain: 

1. Bagaimana penerapan pola kaderisasi OSIS di SMAN 5 dan Pasundan 3 Kota 

Cimahi? 

2. Bagaimana partisipasi politik siswa terhadap penyelenggaraan pemilihan 

pimpinan/ketua organisasi di SMAN 5 dan Pasundan 3 Kota Cimahi? 
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3. Bagaimana pandangan siswa terhadap OSIS sebagai wadah untuk 

membangun kesadaran politik di SMAN 5 dan Pasundan 3 Kota Cimahi? 

4. Bagaimana pandangan pembina kesiswaan terhadap pengembangan OSIS 

sebagai sarana untuk membangun kesadaran politik siswa di SMAN 5 dan 

Pasundan 3 Kota Cimahi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

memperoleh data mengenai peran organisasi intra sekolah dalam membangun 

kesadaran politik siswa. 

2. Tujuan Khusus 

Selain tujuan umum, penelitian ini juga memiliki tujuan yang lebih 

khusus yaitu: 

a. Mengetahui penerapan pola kaderisasi di SMAN 5 dan SMA Pasundan 3 

Kota Cimahi. 

b. Memperoleh Gambaran tentang partisipasi politik siswa terhadap 

penyelenggaraan pemilihan pimpinan/ketua organisasi di SMAN 5 dan SMA 

Pasundan 3 Kota Cimahi 

c. Mengetahui Pandangan siswa terhadap OSIS sebagai wadah untuk 

membangun kesadaran politik di SMAN 5 dan Pasundan 3 Kota Cimahi. 

d. Mengetahui Pandangan pembina kesiswaan terhadap pengembangan OSIS 

sebagai sarana untuk membangun kesadaran politik siswa di SMAN 5 dan 

Pasundan 3 Kota Cimahi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran di 

bidang pendidikan kewarganegaraan terutama segi ilmu politik. 
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2. Secara praktis 

a. Memberikan sumbangsih pemikiran kepada siswa maupun mahasiswa akan 

peran OSIS dalam membangun kesadaran politik siswa. 

b. Memberikan informasi kepada siswa maupun mahasiswa akan pentingnya 

mengikuti atau turut serta dalam sebuah organisasi baik di sekolah maupun di 

perguruan tinggi. 

c. Memberikan sumbangsih pemikiran kepada siswa dan mahasiswa mengenai 

pola kaderisasi dalam upaya membangun kesadaran politik. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan didalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu: 

BAB I        :  Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar 

belakang masalah, Identifikasi masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, definisi operasional, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II      :  Tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan dokumen-  

dokumen atau data-data yang berkaitan dengan fokus 

penelitian serta teori-teori yang mendukung penelitian 

penulis. 

BAB III    :   Metodologi penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan 

metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, serta 

tahapan penelitian  yang digunakan dalam penelitian 

mengenai peran organisasi siswa intra sekolah dalam 

membangun kesadaran politik siswa.  

BAB IV    :  Analisis hasil penelitian, dalam  bab ini penulis 

menganalisis hasil temuan data tentang penerapan pola 

kaderisasi OSIS, partisipasi politik siswa terhadap 

penyelenggaraan pemilihan pimpinan/ketua organisasi, 

pandangan siswa terhadap OSIS sebagai wadah untuk 

membangun kesadaran politik, pandangan pembina 
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kesiswaan terhadap pengembangan OSIS sebagai sarana 

untuk membangun kesadaran politik siswa. 

BAB V        :    Kesimpulan dan rekomendasi, dalam bab ini penulis 

berusaha mencoba memberikan kesimpulan dan saran 

sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan 

yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi. 


