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BAB I 

A. Latar Belakang Masalah 

Semua warga negara berkewajiban untuk mewujudkan sikap positif terhadap 

sistem pemerintahan Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menjadi aturan dasar dan menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem 

pemerintahan Indonesia. Sikap positif terhadap sistem pemerintahan akan 

mewujudkan dan memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kedaulatan 

merupakan kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan 

melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu kedaulatan 

rakyat adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 

Kedaulatan rakyat berarti pemerintahannya mendapatkan mandat dari rakyat, 

oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian, 

bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri 

disebut dengan demokrasi. Keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai 

wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Hak-

hak politik rakyat telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 

pendapat sepenuhnya diberikan kepada rakyat sesuai dengan perundang-undangan. 

Sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensil 

dimana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 

Harapan pada buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kelas VIII SMP/MTs 

kurikulum 2013 berbanding terbalik dengan kenyataan kehidupan masyarakat saat 

ini. Pemerintahan Indonesia yang semakin tidak tegas membuat masyarakat berfikir 

negatif atau buruk terhadap pemerintahan Indonesia saat ini. Misalnya sekarang ini 

kebijakan pemerintah yang kurang tegas dan masih banyak konflik-konflik 

disekeliling pemerintahan Indonesia yang membuat memudarnya kepercayaan 

masyarakat pada pemerintah. 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menganggap kenaikan harga 

bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar sebesar Rp 500 perliter 
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mulai 28 Maret 2015 sebagai kebijakan tanpa empati. Rakyat semakin tercekik 

mengingat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terus menambah beban hidup 

konsumen (Liputan6.com). 

Kasus lain yang mencerminkan memudarnya sikap positif terhadap kedaulatan 

dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai berikut: 

Konflik internal partai yang saat ini terjadi dan mengarah pada perpecahan 

memang merupakan dinamika yang biasa di alam demokrasi. Namun, menurut 

Presidium Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia 

(FAA PPMI) Harli Muin, konflik partai dapat memiliki implikasi yang luas, 

bila tidak ditangani dengan benar. “Kerja anggota DPR bisa terganggu akibat 

konflik internal partai”, ujarnya dalam diskusi bulanan FAA PPMI di kawasan 

Kuningan, Minggu, 12 April 2015. Harli menuturkan, konflik internal partai 

akan mengganggu kinerja DPR dalam pembahasan UU hingga Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Bila semua itu terjadi 

rakyat juga yang dirugikan (viva.co.id). 

Penanaman sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dalam sistem 

pemerintahan Indonesia dilakukan oleh pemerintah melalui pembelajaran yang ada di 

sekolah. Adapun mata pelajaran yang mengajarkan tentang sikap positif terhadap 

kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia, mata pelajaran tersebut 

adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bab ini dijelaskan pada buku 

teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia bab II kelas VIII SMP/MTs Kurikulum 2013 

yaitu materi Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara. Buku 

tersebut menyebutkan bahwa semua warga negara berkewajiban untuk mewujudkan 

sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Visi pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung 

hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Depdiknas, 2006). Sedangkan 

misi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu: 

Merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembetukan warga negara 

yang mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga 

negara Indonesia yang cerdas, terampil berkarakter yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2006). 
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Visi dan misi di atas selanjutnya dijabarkan dalam tujuan Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan menurut Depdiknas (2006) adalah untuk memberikan 

kompetensi sebagai berikut: 

a. Berpikir kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarga-

negaraan. 

b. Berpartisispasi secara cerdas dan tanggung jawab serta bertindak secara 

sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa lain. 

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara 

langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Visi, misi, dan tujuan di atas menegaskan bahwa Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan berperan penting dalam menanamkan sikap positif terhadap 

kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Visi, misi, dan tujuan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selanjutnya dijabarkan dalam materi. 

Khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganrgaran materi 

yang terkait sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan 

Indonesia. 

Kesenjangan antara harapan yang ada dalam buku teks Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia kelas VIII SMP/MTs kurikulum 2013 dengan kenyataan yang ada di 

lapangan sangat terlihat jelas dalam kehidupan nyata. Berdasarkan kenyataan yang 

ada bahwa terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan tentang sikap positif 

terhadap kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia, maka peneliti 

berminat untuk melakukan penelitian sekaligus bahan penyusunan skripsi yang 

berjudul “Kesenjangan antara Harapan dan Kenyataan Mengenai Sikap Positif 

terhadap Kedaulatan Rakyat dalam Sisitem Pemerintahan Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Melakukan penelitian harus menggunakan perumusan masalah, untuk 

mempermudah penulisan dalam pelaksanaannya berdasarkan latar belakang di atas 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah harapan sikap postif terhadap kedaulatan rakyat dalam sistem 

pemerintahan Indonesia pada buku teks Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia kelas VIII SMP/MTs Kurikulum 2013? 

2. Bagaimanakah kenyataan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dalam sistem 

pemerintahan Indonesia pada berita di media masa internet dan online? 

3. Bagaimana kesenjangan antara harapan dan kenyataan mengenai sikap positif 

terhadap kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dibuat memiliki tujuan, termasuk penelitian ini. Tujuan 

penelitian berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti. 

Dengan adanya tujuan penelitian, masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan secara 

terarah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan harapan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dalam 

sistem pemerintahan Indonesia pada buku teks Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan terbitan Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia 

kelas VIII SMP/MTs kurikulum 2013. 

2. Untuk mendiskripsikan kenyataan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dalam 

sistem pemerintahan Indonesia pada berita di media internet dan online. 

3. Untuk mendeskripsikan kesenjangan antara harapan dan kenyataan mengenai 

sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai 

berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dimanfaatkan untuk mengembangkan teori kesenjangan 

antara harapan dan kenyataan mengenai sikap positif terhadap kedaulatan 

rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia dalam proses pembelajaran di 

sekolah, khususnya melalui mata pelajaran PPKn. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi dan bahan masukan 

pada penelitian selanjutnya yang terkait dan relevan.  

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan penguasaan teori kesenjangan antara harapan dan 

kenyataan mengenai sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dalam sistem 

pemerintahan Indonesia. 

b. Bagi Peneliti Berikutnya 

Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan menambah wacana 

pemikiran untuk mengembangkan, memperdalam, dan memperkaya 

pengetahuan tentang kesenjangan antara harapan dan kenyataan mengenai 

sikap positif dalam sistem pemerintahan Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


