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ABSTRAK 
 

MUATAN MATERI DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK 

(Analisis Isi Buku Pendidikan Kewarganearaan Kelas XI Karangan Budiyanto yang 

Digunakan di MAN 2 Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014) 

 
Utik Seftia Ardiana, A 220 100 203, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 12 halaman (termasuk lampiran) 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan muatan materi 

pendidikan politik dalam buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan karangan 
Budiyanto dan pelaksanaannya dalam proses pembelajaran PKn pada siswa 
kelas XI di MAN 2 Surakarta. Penelitian ini menggunakan sumber data buku 
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI karangan Budiyanto, kepala sekolah, 
guru PKn, guru BP, wakasek kesiswaan, siswa, dan pengurus OSIS. Teknik 
pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan mengkaji 
dokumen atau arsip. Validitas data menggunakan trianggulasi sumber data dan 
trianggulasi teknik atau metode pengumpulan data. Metode penelitian 
menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi: pengumpulan data, reduksi 
data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis interkatif digunakan untuk 
membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan 
mengkaji dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Buku ajar PKn 
kelas XI karangan Budiyanto yang digunakan di MAN 2 Surakarta memuat 
pendidikan politik. Muatan materi pendidikan politik dalam buku tersebut termuat 
dalam bentuk kalimat, ilustrasi gambar, maupun soal. Materi pendidikan politik 
yang dimaksud meliputi materi dasar negara terdiri dari materi sila ketuhanan 
YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang 
dipimin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, materi UUD 1945, demokrasi, budaya dan 
etika politik. 2) Pelaksanaan pendidikan politik di MAN 2 Surakarta dilaksanakan 
bersamaan dengan proses pembelajaran PKn oleh guru PKn, selain itu juga 
dilaksanakan di luar kelas dalam lingkungan sekolah.   
 
Kata kunci: materi muatan buku PKn, pelaksanaan pendidikan politik, 
Pendidikan Kewarganegaraan. 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan usaha untuk mengarahkan peserta didik pada 

proses belajar sehingga siswa akan faham mengenai apa yang dipelajari. Proses 

pembelajaran di kelas tidak akan bisa berhasil secara maksimal tanpa adanya 

dukungan dari beberapa komponen. Komponen tersebut antara lain guru, siswa, 

sumber belajar, sarana-prasana, alat belajar, dan sebagainya. Komponen yang satu 

dengan yang lainnya tidak dapat berdiri sendiri-sendiri tanpa ada hubungan satu 

sama lain yang saling terikat, karena komponen-komponen tersebut terikat dalam 

satu sistem untuk mencapai suatu tujuan belajar.  

Sumber belajar dapat bermacam-macam bentuknya salah satunya yaitu 

buku ajar. Buku ajar merupakan komponen penting sebagai sumber pembelajaran. 

Penyusunan buku ajar tidak boleh asal saja, namun kualitas dari buku tersebut 

harus diperhatikan. Kualitas buku ajar dapat dilihat dari muatan isi materi yang 

terkandung di dalam buku serta kesesuaian materi dengan kurikulum. Realitanya 

banyak buku yang bisa dikatakan kurang bermutu dan berkualitas. Terkait 

kesesuaian materi buku ajar dengan kurikulum yang berlaku, terjadi kasus LKS 

yang meresahkan masyarakat yaitu LKS PKn siswa SMA kelas X di Sukabumi 

Jawa Barat yang memuat pertanyaan ‘Indonesia mengembangkan sendiri ideologi 

yang tepat dengan kondisi bangsa’ dengan jawaban ‘komunis’. Jawaban tersebut 

tentu tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia, karena secara tegas 

tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat bahwa ideologi bangsa 

Indonesia yaitu Pancasila (Setiwan dan Rifki, 2012). Hal ini membuktikan masih 

adanya buku yang kurang berkualitas dan tidak sesuai dengan kurikulum. Hal 

itulah yang menjadi sebab kesesuaian buku ajar dengan kurikulum menjadi 

penting karena akan berpengaruh pada kualitas buku tersebut. 

Peneliti untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana muatan materi pendidikan politik dalam buku pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan karangan Budiyanto yang digunakan di kelas XI 

MAN 2 Surakarta tahun ajaran 2013/2014? 
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2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di MAN 2 Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014? 

Penelitian dengan tema pedagang memang menjadi hal yang menarik. 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk menggambarkan muatan materi pendidikan politik dalam buku 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan karangan Budiyanto yang digunakan 

di kelas XI MAN 2 Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan politik dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MAN 2 Surakarta Tahun 

Ajaran 2013/2014. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini adalah MAN 2 Surakarta. Tahapan-tahapan 

pelaksanaan kegiatan dilakukan selama kurang lebih empat bulan, mulai bulan 

November 2013 sampai dengan Februari 2014.  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif  interaktif dengan analisis isi. Data yang 

diperoleh dengan suatu metode dilengkapi, diperkuat, dan disempurnakan dengan 

penggunaan metode lain seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi/ 

pencatatan arsip. Penelitian ini dikatakan sebagai studi kasus tunggal terpancang 

karena mengungkap keadaan dari suatu peristiwa dalam suatu kelompok, yaitu 

pelaksanaan penanaman pendidikan politik dalam proses pembelajaran di kelas 

dan interaksi di luar kelas, juga menggunakan sumber data berupa buku dalam 

bentuk dokumen.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi yang masing-masing secara singkat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Metode observasi. Menurut Arikunto (2006:127), observasi merupakan 

kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek 

tindakan telah mencapai sasaran. Peneliti melalui observasi dapat mengetahui 

proses pembelajaran di kelas, apakah muatan materi yang ada dalam buku PKn 

kelas XI karangan Budiyanto serta proses pembelajaran yang berlangsung di 
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kelas sudah sesuai dengan indikator yang digunakan. Observasi juga dilakukan 

untuk mengetahui aktivitas siswa kelas XI yang dilakukan di luar kelas dalam 

lingkup sekolah. 

2. Metode wawancara. Menurut Arikunto (2010:200), wawancara merupakan alat 

sebagai pertanggungjawaban peneliti atas tindakan yang benar mengenai 

proses pengumpulan data secara umum. Metode wawancara dalam penelitian 

ini digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh yaitu 

data tentang penanaman pendidikan politik pada siswa di MAN 2 Surakarta. 

Kepala sekolah, untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan pendidikan 

politik pada kelas XI MAN 2 Surakarta dan muatan materi pada buku PKn 

kelas XI karangan Budiyanto apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku serta mencakup materi Pancasila, UUD 1945, demokrasi, budaya dan 

etika politik. Wawancara guru PKn, untuk memperoleh data mengenai proses 

pembelajaran siswa kelas XI dan muatan materi dalam buku PKn kelas XI 

karangan Budiyanto apakah sudah sesuai dengan kurikulum dan materi 

pendidikan politik yang meliputi Pancasila, UUD 1945, demokrasi, budaya dan 

etika politik. Wawancara siswa kelas XI MAN 2 Surakarta, untuk memperoleh 

data terkait penanaman pendidikan politik yang dilakukan oleh guru dan pihak 

sekolah baik saat proses pembelajaran maupun aktivitas/kegiatan lain di luar 

kelas dalam lingkup sekolah. Wawancara wakasek kesiswaan, untuk 

memperoleh data terkait pengawasan terhadap siswa apakah sikap dan tingkah 

lakunya mencerminkan sikap kepemimpinan, nilai-nilai Pancasila, pengamalan 

UUD 1945, prinsip demokrasi, budaya dan etika politik.  Wawancara pengurus 

OSIS, untuk memperoleh data mengenai jumlah siswa kelas XI yang 

berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS, serta seberapa jauh antusias siswa 

dalam merespon pelaksanaan kegiatan pemilihan ketua OSIS sebagai 

pengamalan sila kerakyatan, demokrasi, budaya dan etika politik. di kelas 

penanaman pendidikan politik yang dilakukan pada siswa kelas XI  guru mata 

pelajaran lain dan siswa Kelas XI MAN 2 Surakarta. Wawancara guru BK, 

untuk memperoleh data mengenai ketaatan hukum dan kedisiplinan siswa 

dalam menaati tata tertib sekolah sebagai wujud pengamalan UUD 1945.  
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3. Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, berupa 

sumber informasi yang bukan manusia (non human resources). Secara 

interpretatif diartikan sebagai rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau 

dicetak (Kaelan, 2012:126-127). Dokumen/Simak dirumuskan sebagai mencari 

data dari sumber data tertulis yang sesuai. Dapat diartikan pula sebagai “suatu 

teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik” (Sukmadinata, 

2011:221). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku PKn 

kelas XI karangan Budiyanto, silabus, RPP, tata tertib sekolah, dan evaluasi 

pembelajaran. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah narasumber (informan), 

tempat/peristiwa dan dokumen/arsip. Penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber dan teknik untuk mengetahui keabsahan datanya. Sementara itu analisis 

data yang digunakan adalah analisis interaktif. Langkah dalam analisis interaktif, 

yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Muatan Materi Pendidikan Politik dalam Buku Pendiidkan 

Kewarganegaraan (PKn) Kelas XI Karangan Budiyanto 

Peneliti dalam melakukan penyimakan terhadap buku PKn didasarkan pada 

indikator yang termuat dalam kurikulum dan SK dan KD yang memuat materi-

materi PKn khususnya kelas XI. Berdasarkan indikator-indikator yang telah 

ditentukan di atas, maka dilakukan telaah muatan materi pendidikan politik yang 

dimuat dalam buku PKn kelas XI karangan Budiyanto yang hasilnya dipaparkan 

dalam pembahasan di bawah ini. 

a. Materi Ketuhanan YME. Pendidikan politik dasar negara pada materi sila 

kemanusiaan yang adil dan beradab yang dimuat dalam buku PKn kelas XI 

karangan Budiyanto masih sangat kurang. Selain uraian materi 

pembahasannya masih minim, juga tidak termuat ilustrasi gambar dan 

pertanyaan. 
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b. Materi kemanusiaan yang adil dan beradab, pendidikan politik dasar negara 

pada materi sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang dimuat dalam buku 

PKn kelas XI karangan Budiyanto masih sangat kurang. Selain uraian materi 

pembahasannya masih minim, juga tidak termuat ilustrasi gambar dan 

pertanyaan. 

c. Materi persatuan Indonesia, buku PKn kelas XI karangan Budiyanto memuat 

materi pendidikan politik dasar negara sila persatuan dan kesatuan. Hal ini 

ditunjukkan oleh kutipan berupa tulisan maupun ilustrasi gambar. Namun, 

masih ada kekurangannya yakni belum ada pertanyaan, soal, maupun LKS 

terkait materi pendidikan politik dasar negara sila persatuan Indonesia.  

d. Materi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan, buku PKn kelas XI karangan Budiyanto 

memuat pendidikan politik dasar negara materi sila kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini 

ditunjukkan oleh kutipan berupa tulisan dalam uraian materi, ilustrasi gambar, 

maupun soal yang telah dipaparkan.   

e. Materi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, buku PKn kelas XI 

karangan Budiyanto memuat penanaman pendidikan politik dasar negara 

materi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini ditunjukkan 

oleh kutipan berupa tulisan, ilustrasi gambar, dan pertanyaan atau soal. 

f. Materi UUD 1945, secara keseluruhan pembahasan tentang materi pendidikan 

politik terkait UUD 1945 yang terdapat pada buku PKn kelas XI karangan 

Budiyanto masih kurang. Terlihat dari uraian materi dan pembahasannya 

masih minim, selain itu juga tidak terdapat ilustrasi gambar. 

g. Materi demokrasi, buku PKn kelas XI karangan Budiyanto memuat 

pendidikan politik materi demokrasi. Uraian materi cukup banyak dan luas 

cakupannya, selain itu juga dipertegas dengan ilustrasi gambar dan soal, 

pertanyaan maupun LKS. 

h. Materi budya dan etika politik, buku PKn kelas XI karangan Budiyanto sudah 

memuat materi budaya dan etika politik pada Bab 1 budaya politik di 
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Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh kutipan berupa tulisan, ilustrasi gambar 

maupun pada soal. 

2. Proses Pelaksanaan Pendidikan Politik di MAN 2 Surakarta 

a. Pendidikan politik materi sila ketuhanan YME di MAN 2 Surakarta dilakukan 

mulai dari persiapan pelaksanaan pendidikan politik, proses pembelajaran, 

hingga pelaksanaannya di luar kelas. Pada saat persiapan pelaksanaan, dimuat 

dalam RPP dan tata tertib sekolah. Pada proses pembelajaran di dalam kelas 

materi sila ketuhanan YME ditanamkan melalui do’a bersama sebelum 

maupun sesudah pembelajaran serta penanaman nilai kejujuran dalam 

mengerjakan tugas maupun ulangan harian. Selanjutnya, pada saat interaksi di 

luar kelas terlihat dengan adanya shalat dzuhur berjamaah, shalat dhuha, 

agenda pengajian dan penyembelihan hewan qurban. 

b. Pendidikan politik dasar negara materi sila kemanusiaan yang adil dan 

beradab dilaksanakan mulai dari persiapan pelaksanaan pendidikan politik, 

proses pembelajaran, hingga pelaksanaannya di luar kelas. Pada saat persiapan 

pelaksanaan dimuat dalam Silabus, RPP dan tata tertib sekolah. Pada proses 

pembelajaran di dalam kelas dengan menanamkan rasa kepedulian, tenggang 

rasa, simpati, empati dan tolong menolong dengan sesama teman. Guru, 

memberikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk menjawab pertanyaan 

maupun bertanya tanpa ada pilih kasih dan diskriminasi. Pada saat interaksi di 

di luar kelas dilaksanakan melalui kegiatan donor darah, dompet kemanusiaan 

yang bekerja sama dengan PMI.  

c. Pendidikan politik dasar negara sila persatua Indonesia dilaksanakan pada saat 

persiapan pelaksanaan pendidikan politik, proses pembelajaran, sampai 

pelaksanaannya di uar kelas. Pada saat persiapan pelaksanaan, indikator 

persatuan Indonesia termuat dalam RPP PKn kelas XI. Pada proses 

pembelajaran di dalam kelas nilai persatuan ditanamkan dengan menghimbau 

siswa agar senantiasa menciptakan kehidupan yang harmonis di dalam kelas. 

persatuan Indonesia juga dilaksanakan di luar kelas melalui kegiatan LDK. 

d. Pendidikan politik dasar negara sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilaksanakan pada saat 
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persiapan pelaksanaan pendidikan politik, proses pembelajaran, sampai 

pelaksanaannya di luar kelas. Pada saat persiapan pelaksanaan termuat dalam 

silabus dan RPP PKn kelas XI. Pelaksanaannya dalam proses pembelajaran 

ditanamkan melalui agenda pemilihan pengurus kelas oleh permusyawarahan 

warga kelas secara mufakat, pengurus bertugas sebagai perwakilan kelas. Pada 

saat interaksi di luar kelas terlihat dengan adanya organisasi OSIS, Bantara, 

dan kegiatan LDK. Organisasi tersebut melatih jiwa kepemim-pinan pada 

siswa.  

e. Pendidikan politik dasar negara materi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia dilaksanakan pada saat persiapan, proses pembelajaran, sampai 

pelaksanaannya di luar kelas. Pada saat persiapan termuat dalam silabus dan 

RPP PKn kelas XI. Saat proses pembelajaran ditanamkan melalui suri 

tauladan guru dalam pemberian kesempatan yang sama bagi siswa 

memanfaatkan fasilitas kelas. Pelaksanaan di luar kelas ditanamkan melalui 

keadilan dalam pemberian kesempatan yang sama bagi siswa untuk 

memanfaatkan segala fasilitas-fasilitas sekolah, kewajiban yang sama bagi 

seluruh siswa untuk mentaati tata tertib sekolah. 

f. Materi UUD 1945 dilaksanakan pada saat persiapan, proses pembelajaran, 

sampai pelaksanaannya di luar kelas. Pada saat persiapan termuat dalam 

silabus dan RPP kelas XI. Pelaksanaannya dalam proses pembelajaran 

ditanamkan melalui suri tauladan guru. pelaksanakan di luar kelas melalui 

penegakkan tata tertib sekolah. 

g. Materi demokrasi dilaksanakan pada saat persiapan pelaksanaan pendidikan 

politik, proses pembelajaran, sampai pelaksanaannya di luar kelas. Pada saat 

persiapan termuat dalam silabus dan RPP PKn kelas XI. Pelaksanaannya 

dalam proses pembelajaran melalui kompetisi yang adil, kesempatan yang 

sama untuk menyatakan pendapat, pengambilan segala keputusan secara 

musyawarah mufakat, hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam 

pemilihan ketua kelas. Pada saat di luar kelas prinsip demokrasi ditanamkan 

melalui pemilihan ketua OSIS dan musyawarah mufakat MPK sebagai 

perwakilan masing-masing kelas. 
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h. Materi budaya dan etika politik dilaksanakan pada saat persiapan, proses 

pembelajaran, sampai pelaksanaannya di luar kelas. Pada saat persiapan 

pelaksanaan pendidikan politik termuat dalam silabus dan RPP. Pada proses 

pembelajaran dilaksanakan dengan cara membiasakan sikap akomodatif saat 

musyawarah, pemberian tugas terkait materi budaya politik, dan pemilihan 

ketua kelas. Pada saat di luar kelas indikator budaya politik ditanamkan 

melalui pemilihan ketua OSIS yang mencakup sosialisasi politik, komunikasi 

politik, dan partisipasi politik. 

 

SIMPULAN 

1. Kesimpulan Teoritis 

a. Pendidikan merupakan sarana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan 

politik kepada siswa di sekolah. Melalui pendidikan, penanaman nilai-nilai 

politik kepada masyarakat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai 

pendidikan politik yang termuat dalam kurikulum pendidikan, sehingga 

penanaman nilai-nilai pendidikan politik dapat sesuai dengan materi yang 

diajarkan di sekolah. Pendidikan politik diantaranya mengenai tipe-tipe 

budaya politik, sosialisasi pengembangan budaya politik, dan peran serta 

budaya politik partisipan.  

b. Kurikulum sebagai acuan dalam proses pembelajaran memuat SK dan KD 

yang berisi penanaman nilai-nilai pendidikan politik kepada siswa. 

Kurikulum dengan SK dan KD tersebut digunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan buku ajar pendidikan, sehingga buku ajar yang digunakan 

sebagai sarana pendukung oleh guru dalam proses pembelajaran, juga harus 

memuat pendidikan politik. 

c. Pendidikan politik dilakukan melalui lembaga pendidikan sekolah. 

Penanaman pendidikan politik  di sekolah tidak berdiri sendiri, melainkan 

bersamaan dengan muatan materi pelajaran serta pelaksanaan proses 

pembelajaran, yaitu materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

d. Pendidikan politik bertujuan untuk mengembangkan mutu pendidikan yang 

mengarah pada pembentukan kesadaran politik peserta didik yang 
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disesuaikan pada standar kompetensi lulusan, sehingga dapat berguna 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

e. Pelaksanaan pendidikan politik dilaksanakan dengan mengacu pada buku 

PKn, karena dalam buku tersebut memuat materi-materi yang berkaitan 

dengan penanaman pendidikan politik. 

2. Kesimpulan Hasil Penelitian 

Berdasarkan kajian terhadap isi buku PKn karangan Budiyanto serta telaah 

lapangan dalam proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas dan di luar 

kelas, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut. 

a. Buku ajar PKn kelas XI karangan Budiyanto yang digunakan di MAN 2 

Surakarta memuat materi pendidikan politik. Muatan pendidikan politik yang 

terkandung dalam buku ajar tersebut sudah sesuai dengan kurikulum yang 

memuat SK dan KD. Materi muatan pendidikan politik dalam buku tersebut 

termuat dalam bentuk kalimat, ilustrasi gambar, maupun dalam bentuk soal. 

Materi pendidikan politik yang dimaksud meliputi materi dasar negara 

Pancasila, UUD 1945, demokrasi, serta budaya dan etika politik. 

b. Kurikulum, standar kompetensi, dan kompetensi dasar PKn MAN Kelas XI 

memuat materi pendidikan politik yang dijabarkan ke dalam silabus dan RPP. 

c. Silabus dan RPP kelas XI MAN 2 Surakarta memuat tentang materi pendidikan 

politik. 

d. Pendidikan politik dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas. Nilai-nilai 

pendidikan politik yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran meliputi 

ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, UUD 1945, 

demokrasi, serta budaya dan etika politik.  

e. Pendidikan politik juga dapat dilihat dari interaksi guru dengan siswa di luar 

kelas. Nilai-nilai pendidikan politik yang berlangsung di luar kelas meliputi 

ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
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perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, UUD 1945, 

demokrasi, serta budaya dan etika politik.  
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