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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, ini telah tercantum dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen) pasal 1 ayat 1 berbunyi “Kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini diatur 

juga dalam konstitusi pada pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), serta dalam Undang-Undang Dasar 

sementara pada pasal 1 ayat (1). Sebagai negara yang beragam etnik, bahasa, agama, budaya, 

serta kelompok sosial Indonesia memiliki tantangan tersendiri. Tantangan utama bangsa 

Indonesia yaitu bagaimana menyatukan perbedaan dalam suatu tatanan masyarakat yang 

demokratis. Demokrasi juga mempunyai arti penting bagi masyarakat yang 

menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri 

jalannya organisasi negara ini terjamin (Kaelan 2010:55). Menurut Herdiawanto dan 

Hamdayama (2010:87) dengan adanya suatu kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan 

peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban akan lebih 

muda diwujudkan. Maka dapat dipahami bahwa masyarakat demokratis dapat tercipta apabila 

semua masyarakat dapat mengenal, percaya dan memiliki komitmen satu sama lain. 

Suatu negara dikatakan demokrasi apabila negara tersebut diselenggarakan 

berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari organisasi, ia berarti suatu 

pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau asas persetujuan rakyat 

karena kedaulatan berada ditangan rakyat (Kaelan, 2010:55). Negara Indonesia merupakan 

negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu semua elemen bangsa perlu 

menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan. Nilai-nilai demokrasi hendaknya dapat 

diterapkan dalam kehidupan nyata. Salah satunya melalui pendidikan, khususnya Pendidikan 



Kewarganegaraan yang merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukkan 

warga negara yang demokratis, memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban 

untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang 

diamanahkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

Membentuk warga negara yang demokratis tidak terlepas dari peran guru di sekolah 

yang mengajarkan siswa-siswinya untuk bersikap demokratis. Seorang guru tidak hanya 

menyampaikan materi-materi mata pelajaran di kelas tetapi harus dapat memberi contoh 

penerapan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah sangat besar pengaruhnya. Sekolah 

sebagai lembaga pendidikan kedua setelah pendidikan keluarga menjadi tempat dalam proses 

penanaman budaya demokrasi bagi penerus bangsa. Sekolah memiliki peranan penting dalam 

menumbuhkan budaya demokrasi dikalangan pelajar. Oleh karena itu, sekolah harus 

menampilkan nilai-nilai demokrasi dalam pengelolaan pendidikan. Disini siswa akan belajar 

bagaimana menerapkan nilai-nilai demokrasi itu dapat dilaksanakan dengan baik. 

Faktanya saat ini sekolah juga dapat menciptakan demokrasi yang dapat menjadi 

salah satu upaya strategis pendemokrasian bangsa Indonesia, khususnya dikalangan generasi 

muda. Pendidikan yang dimaksudkan adalah model pendidikan yang berorientasi pada 

pembangunan karakter bangsa melalui pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai 

subjek pembelajaran melalui pembelajaran yang demokratis, partisipatif, kritis dan kreatif 

serta membentuk aktualisasi diri mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat Winarno (2013:89) 

yang menyatakan “dalam pembelajaran demokratis, pembuatan keputusan dan perilaku 

dilakukan melalui proses dialogis, argumentasi, negosiasi dimana siswa memiliki partisipasi 

dan hak-hak yang sama”. Pendidikan model ini sangat relevan bagi pengembangan 

pendidikan demokrasi. Sebagai komponen warga negara, pengalaman siswa dalam praktik 

berdemokrasi di kelas akan sangat berharga bagi proses transformasi nilai-nilai demokrasi 



dalam kehidupan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut sekolah harus menciptakan 

budaya demokrasi yang terlibat dalam pendidikan atau dalam lingkungan sekolah. 

Menerapkan nilai-nilai demokrasi yang baik di lingkungan sekolah tidaklah mudah, 

harus didukung oleh semua warga sekolah salah satunya adalah pentingnya peran seorang 

guru. Menurut Winarno (2013:88) guru PKn dituntut untuk menggunakan metode-metode 

pembelajaran yang demokratis. Pembelajaran demokratis dapat diartikan sebagai suatu sistem 

pembelajaran yang sejauh mungkin menggunakan prinsip-prinsip demokrasi dalam 

pembelajarannya. Secara singkat, pembelajaran demokratis merupakan proses pembelajaran 

yang dilandasi dengan nilai-nilai demokrasi Diknas (Winarno:2013:89), yaitu penghargaan 

terhadap kemampuan, menjunjung keadilan dan menerapkan persamaan kesempatan dan 

memperhatikan keragaman peserta didik. Selanjutnya, menerapkan nilai-nilai demokrasi 

dapat dilakukan dengan membiasakan diri setiap warga sekolah untuk dapat bermusyawarah 

setiap mengambil keputusan,  membentuk organisasi-organisasi sekolah, saling menghargai 

dan menghormati keberadaan individu maupun kelompok yang ada di sekolah, adanya  

dukungan sekolah dalam memfasilitasi kegiatan kesiswaan baik dalam kurikuler maupun 

estrakurikuler. Dengan begitu, bukan tidak mungkin penerapan nilai-nilai demokrasi 

dilingkungan sekolah dapat terwujud. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada tanggal 26.sd 29 Maret dan 

dilakukan observasi lanjutan penelitian pada tanggal 19 Juli s.d 03 September, penerapan 

nilai-nilai demokrasi di SMA Negeri 10 Kota Jambi belum diterapkan dengan baik oleh 

siswanya. Hal ini dapat dilihat dari keseharian siswanya, dimana sikap siswa dalam 

berkomunikasi kepada gurunya sama seperti berkomunikasi dengan temannya. Selain itu 

siswa juga sering mengejek siswa lainnya ketika gagal menyelesaikan tugas di dalam kelas. 

Tidak hanya itu saja, banyak siswa yang datang terlambat ke sekolah dengan alasan yang 

beragam salah satunya kesiangan 



Selanjutnya di SMA Negeri 10 Kota Jambi masih ada beberapa siswa yang belum 

mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi di sekolah dengan baik seperti mengemukakan 

pendapat saat belajar. Siswa tidak mau mengemukakan pendapat karena adanya rasa malu 

bertanya yang ada dalam diri siswa. Selain mengemukakan pendapat siswa juga kurang aktif 

dalam kegiatan organisasi sehingga siswa hanya belajar di dalam kelas tanpa pengalaman 

dalam berorganisasi atau mengikuti kegiatan sekolah. Masalah ini menimbulkan siswa tidak 

ikut berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah dan siswa menganggap kegiatan berorganisasi 

di sekolah itu tidak begitu penting.  

Siswa harus mempunyai pola pikir penerapan nilai-nilai demokrasi  itu penting, agar 

jiwa demokrasinya sejak awal terbentuk. Oleh karena itu, sekolah harus mengkondisikan 

suasana sekolah yang demokratis serta menyediakan sarana dan prasarana yang membangun 

kebiasaan-kebiasaan demokratis di lingkungan siswa. Hal inilah yang akan memotivasi siswa 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, karena kegiatan di sekolah 

merupakan pengalaman berharga untuk masa depan dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi 

di masyarakat. Selain itu, nilai-nilai demokrasi di sekolah akan tampak jika sistem 

kepemimpinan kepala sekolah bersifat demokratis. Karena hal ini akan mempengaruhi 

keterbukaan antara warga sekolah. 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan nilai-nilai demokrasi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 10 Kota 

Jambi dalam kegiatan pembelajaran? 

2. Bagaimana penerapan nilai-nilai demokrasi yang diterapkan siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 10 Kota Jambi melalui kegiatan di luar pembelajaran? 

1.3  Tujuan Penelitian 



 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai demokrasi siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 

10 Kota Jambi dalam kegiatan pembelajaran 

2. Untuk mengetahui nilai-nilai demokrasi yang diterapkan siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 10 Kota Jambi melalui kegiatan di luar pembelajaran 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini mampu memperkaya teori nilai-nilai 

demokrasi  dalam suatu sekolah 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan pemikiran dan 

menambah wawasan kepada peserta didik terkait dengan analisis penerapan 

nilai-nilai demokrasi di sekolah 

c. Hasil penelitian ini akan menjadi acuan guna menumbuhkan pengetahuan 

dalam rangka menyempurnakan aspek pembelajaran khususnya dalam 

menanamkan nilai demokrasi 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Siswa: dapat memberikan informasi dan gambaran kepada siswa tentang 

penerapan nilai-nilai demokrasi di sekolah 

b. Bagi Sekolah: dapat memberikan informasi dan gambaran kepada semua 

warga sekolah tanpa terkecuali tentang bagaimana analisis penerapan  nilai-

nilai demokrasi  di SMA Negeri 10 Kota Jambi. 

 

 

 



1.5  Definisi Istilah 

a. Analisis 

Analisis adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. 

b. Nilai demokrasi 

Nilai demokrasi adalah nilai mutlak diperlukan untuk mengembangkan 

masyarakat yang demokratis 

  



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dalam menganalisis 

penerapan nilai-nilai demokrasi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 10 Kota Jambi, dapat 

disimpulkan sebagai berikut 

1. Siswa kelas XI IPS SMA Negeri 10 Kota Jambi telah menerapkan nilai-nilai demokrasi 

di dalam kegiatan pembelajaran. Adapun penerapannya pada pada saat proses 

pembelajaran, model yang sering digunakan adalah model kelompok. Model ini dapat 

mendorong siswa untuk dapat berdiskusi dan berinteraksi lansung serta saling 

menghargai antar teman. Materi yang di ajarkan selalu yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari . kegiatan pembelajaran dilakasanakan semenarik mungkin dan dapat 

meningkatkan partisipasi aktif siswa. Sehingga pada saat proses pembelajaran terlihat 

nilai-nilai demokrasi yang ditonjolkan oleh siswa seperti toleransi, kerjasama, kebebasan 

berpendapat, kebebasan berkelompok, menghormati orang lain, kepercayaan diri dan 

kesadaran akan perbedaan 

2. Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 10 Kota Jambi telah menerapkan Nilai-nilai Demokrasi 

di luar pembelajaran 

a. Kegiatan Ibadah Keagamaan 

Kegiatan keagamaan ini berupa kegiatan yang dilakukan satu minggu sekali seperti 

kegiatan yasinan bagi warga sekolah yang beragama muslim dan kegiatan ibadah 

rohani bagi warga sekolah yang beragama Kristen. Kegiatan ini bertujuan agar siswa 



dapat saling menghargai umat beragama, menghargai perbedaan dan cara beribadah 

agama satu dengan yang lainnya. 

b. Kegiatan extrakurikuler 

Kegiatan extrakurikuler yang dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi siswa  adalah 

kegiatan yang harus memiliki tujuan untuk mengembangkan nilai dan bakat serta 

memberikan penanaman nilai yang belum didapat saat kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan tersebut seperti Pramuka, Osis dan olahraga. 

5.2 Implikasi 

a. Implikasi Teoritis 

Berdasarkan hasil penelitian semakin memperkuat teori yang menyatakan bahwa 

penerapan nilai-nilai demokrasi sangat penting untuk dikembangkan dan akan 

berdampak bagi siswa sehingga berdasarkan penelitian ini  dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi pihak sekolah untuk lebih meningkatkan penerapan nilai-nilai 

demokrasi di sekolah baik dalam proses pembelajaran, maupun di luar proses 

pembelajaran 

b. Implikasi Praktis 

Bagi peneliti yang melakukan penelitian tentang penerapan nilai-nilai demokrasi di 

sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi atau sumber 

teori yang dapat digunakan sebagai materi dan bahan penunjang  dalam penelitian 

yang berhubungan dengan materi tersebut. Selain itu hasil penelitian ini dapat 

dijadikan juga sebagai suatu bahan renungan bagi peneliti untuk menjadi  seorang 

pendidik atau guru yang dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi di sekolah bagi 

diri sendiri maupun kepada siswa atau peserta didik. 

 



5.3 Saran 

 Saran yang peneliti ajukan berdasarkan simpulan di atas adalah sebagai berikut. 

1. Pihak sekolah hendaknya harus selalu menunjang demokrasi dalam pembelajaran 

dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang dapat menunjang dan 

meningkatkan partisipasi aktif siswa, serta melatih siswa dalam mengambil keputusan 

melalui musyawarah ataupun diskusi kelas lebih menarik. 

Pihak sekolah seharusnya membuat kegiatan rutin rapat kelas sebagai bentuk penerapan nilai-

nilai demokrasi. 

 


