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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk menjamin 

kelangsungan hidup serta generasi penerusnya secara berguna dan bermakna. 

Generasi penerus  tersebut diharapkan akan mampu mengantisipasi hari depan 

yang senantiasa berubah dan selalu terikat dengan konteks dinamika budaya, 

bangsa, negara, dan berhubungan internasional. Pendidikan yang tinggi 

diharapkan mampu menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang 

merupakan bekal bagi generasi muda untuk memimpin negara. Perkembangan 

zaman modern ini ketika kehidupan memasuki skala luas, tidak lagi berformat 

lokal, dan demokrasi tidak mungkin lagi direalisasikan dalam wujud pertisipasi 

langsung, masalah diskriminasi dalam kegiatan politik tetap berlangsung 

meskipun prakteknya berbeda dengan pengalaman yang terjadi di masa Yunani 

kuno. Tidak semua warga negara dapat terlibat dalam perwakilan.  

Orang-orang tertentu saja yang dapat mewakili  dan memiliki kemampuan 

membangun pengaruh dan menguasai politik yang terpilih. Sementara sebagian 

besar rakyat hanya dapat puas dengan kepentingaanya terwakili. Rakyat biasa 

tidak memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk mengefektifkan 

hak-hak mereka sebagai warga negara. Mengikutsertakan rakyat dalam proses 

pembangunan dalam segala bidang kehidupan sangatlah penting untuk 

mendapatkan legistimasi dari rakyat, termasuk memberikan kemerdekaan dan 
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tanggung jawab terhadap rakyat untuk membangun kehidupannya. Hal ini 

mendidik dan mengarahkan masyarakat untuk menciptakan suatu bentuk 

kehidupan masyarakat yang kuat dan mandiri. Sebagai contoh di negara 

Indonesia, adanya pemilihan ketua RT, kepala desa, kepala daerah, DPR/MPR, 

juga presiden menunjukan bahwa semua itu merupakan cermin dari pelaksanaan 

hak politik rakyat yang harus ditegakkan di negara demokrasi. Menurut 

Sumarsono (19:2002), defenisi demokrasi adalah 

Sebagai bentuk kekuasaan (kratein) dari/oleh/untuk rakyat (demos). Meurut 

konsepnya demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, 

sedangkan rakyat beserta warga masyarakat sebagai warga negara. Dari segi 

konsep maupun praktek, demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos 

bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka 

yang berdasarkan tradisi. 

 

Partisipasi warga negara dalam melakukan kontrol terhadap 

penyelenggaraan negara adalah salah satu pilar penegakan demokrasi. Protes 

rakyat semacam ini menjadikan bentuk pengawasan di luar lembaga perwakilan 

yang sering berpengaruh dalam meluruskan jalannya pemerintahan, tentang 

sejauhmana lembaga negara tersebut telah menjalankan fungsinya. Namun, perlu 

dipahami bahwa unjuk rasa (aksi protes) dalam bentuk demonstrasi, hendaknya 

dalam koridor damai dan beradab sebagai wujud demokrasi baik demokrasi 

universal maupun demokrasi Pancasila. Setiap rakyat memiliki posisi yang sama 

di hadapan hukum dan pemerintahan. Rakyat memiliki kesempatan yang sama 

baik dipilih maupun untuk memilih.  

Berkaitan dengan demokrasi hal ini perlu dikembang dalam pembelajaran di 

sekolah. Perlunya pemahaman demokrasi bagi generasi muda ini untuk menjadi 

pengetahuan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih. 
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Pembelajaran dalam persekolahan khususnya Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan ini perlu adanya inovasi belajar supaya tidak membosankan 

bagi siswanya. Menurut Barizi (2009:87), “pembelajaran adalah proses, cara, 

menjadikan orang atau makhluk hidup belajar”. 

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini sebagai cara 

menyampaikan pendidikan demokrasi. Pada umumnya pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan ini dinilai sebagai pembelajaran yang 

membosankan dengan alasan guru biasanya menyampaikan teori-teori saja, 

banyak menulis atau meresumnya. Hal-hal tersebut menjadikan anak menjadi 

jenuh dalam pembelajaran. Inovasi pembelajaran perlu dilakukan karena untuk 

mengefektifkan dalam penyampaian pesan-pesan saat proses belajar sehingga 

anak lebih cepat mengerti. Penggunaan media dalam pembelajaran yang menarik 

akan mempengaruhi semangat anak saat belajar. Seperti halnya dengan 

menggunakan media wayang. Salah satu wayang yang terkenal yaitu Wayang 

Kampung Sebelah. Wayang ini biasa dimainkan oleh dalang Ki Jlitheng 

Suparman. Penelitian ini fokus dengan media wayang dengan lakon Want to be 

Lurah, lakon tersebut menceritakan kehidupan di desa Bangun Jiwa yang 

kehilangan lurahnya karena meninggal dunia akibat kecelakaan dan yang 

menabrak Ki lurah yaitu juran Bedor. Peristiwa tersebut yang mengakibatkan 

kekosongan kekuasaan di desa Bangun Jiwa, kemudian Nyi lurah menobatkan 

putranya Suminto untuk menggantikan Ki lurah. Namun,  salah satu warga tidak 

setuju karena jaman sekarang sudah menggunakan prinsip demokrasi. Setiap 

warga memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Eyang sebagai sesepuh di desa 
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Bangun Jiwa setuju atas pendapat tersebut, kemudian atas keputusan bersama 

diadakan pemilihan Lurah. Pembelajaran dengan media seperti wayang dengan 

sepenggal cerita Want to be Lurah seperti di atas diharapkan akan menjadi inovasi 

dalam pembelajaran dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sehingga 

siswa akan senang mengikuti pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. 

Berdasarkan uraian di atas, dirasa pantas untuk diadakannya kajian ilmiah 

berkaitan dengan Aspek Pendidikan Demokrasi pada Wayang Kampung Sebelah 

Lakon “Want to be Lurah” dengan Dalang Ki Jlitheng Suparman sebagai Media 

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tema penelitian ini 

dianggap selaras dengan Progdi PPKn FKIP UMS, karena terkait dengan visi dan 

misi yang didengungkan. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

“Bagaimanakah Aspek Pendidikan Demokrasi pada Wayang Kampung Sebelah 

Lakon Want to be Lurah sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan”? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktifitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat menemukan kejelasan. Tujuan penelitian ini yaitu 

“Mendeskripsikan Aspek Pendidikan Demokrasi pada Wayang Kampung Sebelah 
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Lakon Want to be Lurah sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan ”. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian sudah tentu diharapkan mempunyai manfaat yang dapat 

dikembangkan, begitu juga dengan penelitian ini yang diharapkan mampu 

memberikan manfaat pada segi teoritik maupun praktisnya, manfaat tersebut 

secara terperinci adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena wayang  ini 

mengandung pendidikan demokrasi sehingga dapat diterapkan dalam 

kehidupan nyata oleh penontonnya.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian 

selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitiaan ini dapat digunakan sebagai masukan yang bermanfaat 

bagi semua pihak berkaitan dengan pendidikan demokrasi. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membuat pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan lebih menarik karena ada inovasi dalam 

pembelajaran.  

c. Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan 

saat berdemokrasi. 
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E. Daftar Istilah 

 

1. Pendidikan 

Menurut Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional (2001) sebagai-mana 

dikutip oleh Jumali dkk. (2008:21), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk menciptakan suasana belajar agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, sikap sosial, dan ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.  

2. Demokrasi 

Menurut Noer (1983:207) sebagaimana dikutip Kaelan dan Zubaidi 

(2012:55),  

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberikan pada tingkat terakhir 

rakyat memberikan ketentuan dalam  masalah-masalah pokok mengenai 

kehidupannya, termasuk  dalam menilai kebijaksanaan negara, karena 

kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. 

 

3. Analisis Isi 

Menurut Eriyanto (2013:10), analisis isi adalah metode ilmiah untuk 

mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan 

dokumen (teks).  

4. Media  

Menurut Gagne sebagaimana dikutip Musfiqon (2012:27),  bahwa “media 

adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar”. 
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5. Pembelajaran  

Menurut Barizi (2009:87), “pembelajaran adalah proses, cara, menjadikan 

orang atau makhluk hidup belajar”. 

6. Media Pembelajaran 

Menurut Laksono (2011:37), media pembelajaran sarana yang paling tepat 

dan efektif untuk menyampaikan pesan guru kepada peserta didik agar menambah 

pengalaman belajar guna meningkatkan mutu pembelajaran dan efektifitas tujuan 

belajar. 

 

 


