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ABSTRAK 
 

Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu agar ia 
mendapat informasi, wawasan, dan keterampilan politik sehingga sanggup 
bersikap kritis dan lebih intensional terarah hidupnya. Selain itu, bisa menjadi 
warga negara yang lebih mantap, tidak terapung tanpa bobot dan tanpa 
pengarahan di tengah kancah politik.Selanjutnya pendidikan politik yang digeluti 
mahasiswa sanggup mengadakan orientasi terhadap keadaan sendiri dan kondisi 
lingkungannya baik di universitas maupun di pemerintahan. Berdasarkan uraian 
tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pendidikan 
Politik Mahasiswa FISIP UMRAH melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
FISIP UMRAH tahun 2010-2011” 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan format desain bersifat deskriptif 
kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, 
berbagai situasi, dan berbagai fenomena politik yang ada di kalangan mahasiswa 
FISIP UMRAH. Data yang dijadikan sampel dikumpulkan melalui teknik 
wawancara  terhadap informan sebanyak 14 orang. 

Jika pendidikan politik mahasiswa ditinjau dari 4 dimensi yaitu, 
pendidikan politik dilihat dari dimensi ideologi masih tergolong pasif , pendidikan 
politik dilihat dari dimensi structural tergolong aktif, pendidikan politik dilihat 
dari dimensi procedural berdampak positif, pendidikan politik dilihat dari dimensi 
behaviorial tergolong baik dan sopan. 

Berdasarkan analisis penelitian yang  telah dilakukan, maka selanjutnya 
hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman politik 
dalam organisasi BEM oleh mahasiswa, peran serta mahasiswa dalam organisasi 
BEM dan manfaat mahasiswa dalam keterlibatannya di organisasi BEM 
khususnya di FISIP UMRAH menjadi salah satu hal yang perlu dipelajari lebih 
mendalam dan serius.  

 
 
Kata kunci: Pendidikan politik, BEM-FISIP UMRAH 
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ABSTRACT 
 
  

Political education is the process of influencing people so that he got the 
information, insight, and political skill that could be critical and more intentional 
purposeful life. Otherwise it could become a citizen, a more steady, not floating 
weightless and without direction in the midst of political. Further education of 
political orientation can afford the student struggled against the state itself and 
the conditions in their environment both at university and in government. Based 
on the description above, researcher interested in conducting research with title: 
Political Education of  Student Faculty of Social and government saint of  Marine 
University Raja Ali Haji through the Executive of Student Faculty of Social and 
government saint of Marine University Raja Ali Haji year 2010-2011 

This is qualitative study with a descriptive design format that aims to 
describe, summarize a variety of conditions, a variety of situations and various 
political phenomena that exist among students Faculty of Social and government 
saint of  Marine University Raja Ali Haji. the samples of this study take from 
interview technical are 14 persons. 

From the result of this study concluded that in terms of political education 
of  four dimensional,  dimensional views of the political of education ideology still 
passively, dimensional views of the political of education structural are actively, 
dimensional views of the political of education procedural positively, dimensional 
views of the political of education behavioral in good and polite condition. 

Analysis based on research that has been done then the next result of this 
study it can be concluded that the knowledge and understanding of organizational 
politic in the Executive of Student  Body by student, participation in the executive 
of student body and student benefit in its development in the organization 
especially in the Faculty of Social and government saint of  Marine University 
Raja Ali Haji be one thing that needs to be studied more in depth and serious 

Key word : political education, BEM FISIP UMRAH 

 

 

 

 

 

 

3 
 



PENDAHULUAN 

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi 

pokok dari kekuasan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai 

kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan 

menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat (Budiardjo, 1992:38) 

Dengan demikian Negara dibentuk, dijaga, dan dipertahankan 

keberadaannya dengan alasan politik. Oleh karena itu, sudah seharusnya warga 

negara menyadari akan arti pentingnya politik. Karena dengan kekuasaan politik 

yang dimiliki negara maka keamanan, ketertiban dan kesejahteraan rakyat dapat 

diupayakan untuk dicapai. Disini peran politik sangat penting dan dari situ pulalah 

dapat dilihat pentingnya pendidikan politik bagi warga masyarakat suatu negara , 

seperti halnya di Indonesia. 

Rumusan Masalah 

Dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu Bagaimanaperan dan posisi strategis mahasiswa terhadap pendidikan politik 

yang dimiliki oleh mahasiswa serta seberapa penting pendidikan politik bagi 

mahasiswa FISIP UMRAH dengan adanya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)? 
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Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Bagaimanaperan dan posisi strategis mahasiswa 

terhadap pendidikan politik yang dimiliki oleh mahasiswa FISIP 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

b. Untuk mengetahui Bagaimanapentingnya peranan Badan Eksekutif 

Mahasiswa (BEM) FISIP terhadap pendidikan politik mahasiswa 

Universits Maritim Raja Ali Haji. 

Kegunaan Penelitian 

1.Manfaat teoritis 

2.Manfaat Praktis 

Kerangka Teori 

Sedangkan menurut Mandiri (2005:198), teori ada dua macam, yaitu teori 

umum dan teori khusus. Teori umum adalah suatu pernyataan apabila benar maka 

ia benar secara universal, ia berlaku bagi semua waktu, semua tempat dan semua 

keadaan serta semua permasalah dalam kelas yang dinyatakan. Teori khusus 

adalah teori yang berkaitan dengan sejumlah fakta-fakta partikuler tertentu. 

 

Fungsi Politik 

Lembaga politik mempunyai tiga fungsi sebagaimana yang telah 

digambarkan oleh Almond, Gabriel dan Sidney Verba (1990) sebagai berikut: 

1. Sosialisasi politik.  

2. Rekruitmen politik.  
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3. Komunikasi politik.. 

: 

Pendidikan Politik 

Ada pun yang dimaksud dengan pendidikan politik yang dikemukakan 

oleh Alfian (1986:235) dalam bukunya Pemikiran dan Perubahan Politik 

Indonesia, sebagai berikut:  

”Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk 
mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka 
memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu 
sistem politik yang ideal yang hendak dibangun”.  

 
 
Dalam hal ini, pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang 

disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi 

partisipan yang bertangung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan 

politik. Giesecke (1971:21) memberikan batasan tentang pendidikan politik 

berupa: 

a. Bildungwissen: 

b. Orientierungswissen: 

c. Verhaltungswissen 

d. Aktionwissen 
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Konsep Operasional 

peneliti dapat mengemukakan konsep operasionalnya , sebagai berikut: 

1. Pendidikan politik melalui dimensi:  

a. Ideologis  

b. Struktural  

c. Procedural 

d. Behavioral 

Metodologi Penelitian 

Jenis  penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif  

Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini adalah di FISIP Universitas Maritim Raja Ali 

Haji Tanjungpinang. 

Jenis data 

1.Data Primer 

2.Data Sekunder 

. 
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Informan 

Untuk menentukan informan maka peneliti menggunakan pengambilan 

sampel secara purposive sampling. Teknik sample secara purposive adalah 

peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan 

tertentu.  

 
 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1.Observasi 

2.Wawancara 

3.kepustakaan 

Teknik Analisis Data 

       1.Menelaah seluruh data  

       2.Mengadakan reduksi data  

       3.Analisis deskriptif kualitatif  
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LANDASAN TEORI 

Pendidikan Politik 

Istilah pendidikan politik dalam Bahasa Inggris sering disamakan 

dengan istilah political sucialization. Istilah political sosialization jika 

diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi 

politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah political sosialization 

banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah 

Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. 

Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti 

sempit. 

Perkembangan Pendidikan Politik di Indonesia 

Di Indonesia, kepedulian terhadap hubungan pendidikan dan politik 

sudah mulai berkembang dalam wacana publik. Walaupun belum menjadi satu 

bidang kajian akademik. Publikasi berbagai seminar ataupun diskusi yang 

mengangkat tema tentang pendidikan dan politik masih kurang terdengar. 

Andaipun ada, fokus bahasannya belum begitu menyentuh aspek-aspek 

substantif hubungan politik dan pendidikan, hanya masih di seputar aspek-

aspek ideologis politik pendidikan. Walaupun demikian, keyakinan akan 

adanya hubungan yang tak terpisahkan antara politik dan pendidikan sudah 

mulai terbentuk. 

Mochtar Buchori (M. Shirozi, 2005:30) mengemukakan bahwa terdapat 

beberapa pemikiran yang mendukung mulai berkembangnya kesadar-

an masyarakat terhadap hubungan antara pendidikan dan politik yaitu: 
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Pertama, adanya kesadaran tentang hubungan yang erat antara pendidikan dan 

politik. Kedua, adanya kesadaran akan peran penting pendidikan dalam 

menentukan corak dan arah kehidupan politik. Ketiga, adanya kesadaran akan 

pentingnya pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan politik. 

Keempat, diperlukan pemahaman yang lebih luas tentang politik. Kelima, 

pentingnya pendidikan kewarganegaraan (civic education). 

 

 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) 

Universitas Maritim Raja Ali Haji merupakan salah satu universitas 

termuda di Negeri ini yang memiliki nilai strategis  bagi wilayah dimana ia 

bertempat, Propinsi Kepulauan Riau. Tidak Cuma bagi Kepulauan Riau sendiri 

namun juga bagi Indonesia di wilayah barat. Karena kampus ini terletak di garis 

depan negeri ini, berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura dengan 

lokasi geografis yang saling berdekatan sejak zaman kerajaan Riau-Lingga. 

Universitas Maritim Raja Ali Haji berdiri sejak tahun 2007 dibawah 

payung hukum SK Mendiknas No 124/D/0/2007 di Tanjungpinang, Ibu kota 

Propinsi Kepulauan Riau. Dalam perkembangannya, UMRAH yang kini telah 

disahkan menjadi universitas negeri pertama Kepulauan Riau berdasarkan Perpres 

no 53 tahun 2011 ini bercita-cita untuk tumbuh dan terus berkembang dalam 
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menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, berwawasan entrepreneurial di 

bidang maritime, yang merupakan potensi utama Kepri dan juga Indonesia ini.  

Kata Universitas Maritim yang melekat pada universitas ini 

melambangkan UMRAH memiliki tanggungjawab besar secara keilmuan untuk 

memajukan dunia maritim di negeri ini. Nama Raja Ali Haji yang juga disandang 

UMRAH bertujuan untuk mengekalkan semangat berkebudayaan Raja Ali Haji 

sang pahlawan Bahasa. 

Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam perjalanannya selama empat 

tahun ini terus berusaha untuk melakukan pencapaian-pencapaian dibidang 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.Berbagai jalinan kerjasama 

dilakukan dengan UI, UR, UB, ITB, IPB dan juga dengan perguruan tinggi di 

Negara jiran seperti UTM, UM dan UPSI. 

Bidang Akademik 

Sebagai perguruan tinggi yang baru saja berusia lima tahun, sarana, 

prasarana, fasilitas dan sumber daya akademik yang dimiliki masih terbatas, 

namun keterbatasan itu tidak membatasi komitmen akademik untuk terus 

memberikan pelayanan terbaik bagi calon lulusan UMRAH, guna mempersiapkan 

mereka untuk memainkan peran di kancah regional maupun internasional. 

Universitas Maritim Raja Ali Haji memiliki 9 program studi tingkat 

sarjana dari 5 fakultas antara lain Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik.  
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Visi dan Misi UMRAH 

Visi UMRAH adalah Menjadi Universitas terkemuka di Indonesia berbasis 

kemaritiman. 

Sementara misi UMRAH adalah 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik teori maupun 

praktek untuk menghasilkan lulusan yang handal di Propinsi 

Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya. 

2. Mengadakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya untuk 

memerikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khusunya 

dan pemerintah pusat pada umumnya. 

3. Melaksanakan penelitian untuk menemukan terobosan baru, teknologi 

baru dibidang kemaritiman. 

4. Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui penerapan teknologi 

tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup 

masyarakat. 

Struktur Pengurus Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP UMRAH 

Tahun 2010-2011 

I. Departemen-departemen 

a. Depertemen Kesekretariatan 

b. Departemen Strategis dan Perencanaan 

c. Biro PPKM (Penyelesaian Permasalahan Konflik Mahasiswa) 

d. Biro Pengkaderan 
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e. Departemen Minat dan Bakat 

f. Departemen Pemberdayaan Pengabdian Masyarakat 

g. Departemen Infokom 
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ANALISA DATA 

 

POLITIK MAHASISWA FISIP UMRAH MELALUI BADAN EKSEKUTIF 

MAHASISWA (BEM) FISIP UMRAH 

Pendidikan politik adalah segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan 

urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara) guna 

mengetahui hak-hak dan kewajibannya. 

Mahasiswa memiliki presepsi yang beragam tentang makna dan arti 

politik.Namun demikian, kebanyakan persepsi tersebut lebih terbatas pada 

“politik” sebagai konflik dan fungsional dibandingkan perspektif normatif 

maupun kajian analisis wacana.Hal ini berpengaruh terhadap pemahaman tentang 

pendidikan politik yang terjadi di lingkungan kampus. Ada sebagian mahasiswa 

yang tahu dan benar-benar memahami bahwa pendidikan politik sudah pernah 

atau sedang mereka lakukan sehingga menilainya sangat perlu agar mahasiswa 

semakin “mahir” tentang politik tapi ada juga sebaliknya, sangat membenci, 

apriori bahkan antipati terhadap segala kegiatan yang berbau politik. Sementara 

sebagian mahasiswa lainnya menyatakan tidak tahu apa itu pendidikan politik. 

 Dari uraian yang telah dijelaskan di atas kaitannya dengan penelitian ini 

adalah peneliti berusaha menggali tentang pendidikan politik mahasiswa dalam 4 

(empat) dimensi yaitu pendidikan politik dilihat dari dimensi ideologis, 

pendidikan politik dilihat dari dimensi structural, pendidikan politik dilihat dari 

dimensi procedural dan pendidikan politik dilihat dari dimensi behaviorial. 
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Adapun indikator-indikator pendidikan politik melalui empat dimensi 

(ideologis, structural, procedural, behavioral) yang peneliti lakukan adalah 

menggunakan pedoman wawancara terhadap target informan yang akan diteliti : 

1. Pendidikan Politik melalui Dimensi Ideologis  

Melalui dimensi ideologis ini mahasiswa di didik untuk berpolitik 

sesuai dengan azas Pancasila dan UUD 1945 

2. Pendidikan Politik melalui Dimensi Struktural 

Melalui dimensi struktural ini mahasiswa dapat membuat suatu 

organisasi (BEM) yang lebih mengedepankan organisasi dari pada 

kepentingan individu. Sehingga setiap tindakan dan perilaku dalam 

keorganisasian berlandaskan Anggaran Dasar Rumah  Tangga yang 

telah disepakati. 

3. Pendidikan politik melalui Dimensi Prosedural 

Pendidikan politik dilihat dari dimensi procedural mahasiswa diminta 

untuk menjadikan politik sebagai salah satu jembatan untuk 

mengungkapkan aspirasinya dengan cara yang tidak bertentangan 

dengan kedaulatan rakyat. Berikut ini adalah hasil wawancara dari 

informan:  

4. Pendidikan Politik Melalui Dimensi Behaviorial 

Dimensi ini bertujuan menjadikan mahasiswa dapat berprilaku politik 

yang benar, sopan dan terarah sesuai dengan perundang-undangan 

yang telah ditetapkan. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

a. Dari hasil penelitian tentang pendidikan politik dilihat dari dimensi ideologis, 

pengetahuan dan pemahaman politik dalam organisasi BEM oleh mahasiswa 

yang berlandaskan azas Pancasila dan UUD 1945 tergolong masih pasif atau 

mahasiswa hanya sekedar mengatahui arti harpiah daripada politik itu, 

sementara penerapannya dalam organisasi BEM belum  memberikan 

kontribusi yang banyak dari pengetahuan politik yang dimiliki mahasiswa itu 

sendiri. 

b. Lain halnya dengan pendidikan politik yang dilihat dari dimensi struktural 

peran mahasiswa yang aktif  dalam organisasi BEM, mereka lebih berani, 

komunikatif, serta dapat bersosialisasi dengan baik antara sesamanya dan 

masyarakat dalam mengutarakan opini, serta kritikan-kritikan yang 

konstruktif dibandingkan dengan mahasiswa yang pasif yang hanya aktif 

terhadap perkuliahan saja. Rasa yang muncul dari keaktifan mahasiswa 

dalam berorganisasi, mereka lebih mementingkan dan mengedepankan 

permasalahan yang timbul di suatu lembaga atau masyarakat dari pada 

kepentingan sendiri. 

c. Pendidikan politik secara prosedural peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

Mahasiswa  yang terlibat aktif dalam organisasi berdampak positif bagi 

dirinya serta dapat memberikan kontribusi kepada organisasi BEM 
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khususnya yang nantinya akan menjadi jembatan untuk meraih kehidupan 

yang lebih layak yang tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat. 

d. Pendidikan politik secara behaviorial, peneliti membuat suatu kesimpulan 

bahwa mahasiswa yang bergelut dibidang perpolitikan khususnya di BEM 

FISIP UMRAH tergolong masih memiliki adab dan sopan santun dalam 

berpolitik, ini dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, para 

informan memberikan jawaban yang tegas dan lugas mengenai behaviorial 

dalam pendidikan politik. 

 

Saran 

1. Kepada mahasiswa FISIP UMRAH dapat lebih banyak mempelajari dunia 

perpolitikan baik secara teori maupun prakteknya dalam keorganisasian 

kampus khususnya BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) harus 

memiliki visi dan misi yang mampu merangsang nalar dan pemikiran 

mahasiswa untuk bersikap kritis dalam memandang setiap sudut politik 

yang diperankan oleh kalangan birokrat pemerintahan melalui kebijakan-

kebijakan yang diambil. Selain berfungsi sebagai control politic, melalui 

aktivitas BEM, mahasiswa senantiasa dihadapkan dengan fakta-fakta 

realitas yang terjadi di lingkungan pemerintahan yang cenderung 

melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Praktik Kolusi, 

Korupsi, dan Nepotisme yang membumi di lingkungan pemerintahan 

mestinya menjadi bahan pemikiran bagi mahasiswa untuk terus melakukan 

proses evaluasi kritis dengan tujuan dan orientasi yang jelas dan berdasar. 
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2. Sebaiknya bagi mahasiswa, organisasi BEM hendaklah dijadikan salah 

satu wadah awal untuk mempelajari politik secara praktek dan dapat terus 

menggali ilmu perpolitikan dengan etika yang baik. 

3. Kepada manajemen FISIP UMRAH dapat memberikan sarana dan 

prasarana yang progresif untuk terciptanya suatu organisasi yang baik 

untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi kancah politik di 

berbagai aspek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
 



 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku-buku  

A.Almond, Gabriel dan Sidney Verba. 1990. Budaya Politik : Tingkah laku 
Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Bumi Aksara, Jakarta. 

 
 
Al Muchtar, Suwarma. 2000. PengantarStudiSistemPolitik 

Indonesia. Bandung. GelarPustakaMandiri. 
 
Alfian. 1986. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta 

Almond, Gabriel. 1990. Budaya Politik, Tingkah Laku, Demokrasi di Lima 
Negara Jakarta: Bumi Aksara. 

 
Anderson, Benedict, R. O’G., 1990.Language and power :Exploring Political 

Cultures in Indonesia. Ithaca: Cornel University Press. 
 
Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek. JakartaRinekaCipta. 
 
Bachtiar, Rifa’i. 1996. Pendidikan dan Pembinaan Generasi Muda, Jakarta 

Budiardjo, Miriam. 1992. Dasar-dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta 

Budiardjo, Miriam. 1998. Dasar-DasarIlmuPolitik. Jakarta: PT 
Gramedia Pustakautama 

 
 
 
Kartono, Kartini. 1990. Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan 

Nasional. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju. 
 
Koentjaraningrat. 1994. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama 
 
Mas’oed, Mochtar dan Collin MacAndrew. 1997. Perbandingan Sistem Politik. 

Gajah Mada University Press.Yogyakarta. 
 
Miriam Budiarjo. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Politik, dalam buku suntingan Toni 

Adrianus Pito, Kemal Fasyah, dan Efriza; Mengenal Teori-teori Politik, 
Cetakan Pertama, Depok. 

 
Mochtar Buchori (M. Shirozi, 2005). Hubungan pendidikan dan politik, Jakarta 

19 
 



20 
 

 
Nadzir, Mohammad. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 
 
Nasir, Muhammad. 2005 Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Bandung. 

Prasetyo, Bambang dan Lina, Miftahul Jannah. (2005) Melode 
Penelitian Kuantitalif: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada. 

 
Sastroatmodjo, Sudijone. 1995. Perilaku Politik. Semarang: IKIP 

Semarang Press 
 
Satroatmodjo, Sudjiono. 1995. Perilaku Politik.  IKIP Semarang Press, Semarang. 

Simandjuntak, B.,Pasaribu, I.L. 1990. Membina dan Mengembangkan 
Generasi Muda.  Bandung: Penerbit Tarsito. 

 
Sirozi, Muhammad. 2005. Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara 

Kepentingan Kekuasaan dan Politik Penyelenggaraan 
Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

 
Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. Metode Penelitian Pendidikan Bandung : 

Remaja, Rosda Karya. 
 
Sumantri, Endang. 2003. Diktat Pendidikan Generasi Muda. Jurusan 

Pendidikan Kewarganegaraan. FPIPS. Tidak diterbitkan. 
 
 


